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Анотація. Пропонується метод оцінки технічного
рівня проведення технікоекономічних розрахунків при розробці пропозиції з фінансування розробки проектів їх
створення.
Ключові слова: локальних обчислювальні мережі, програмно-апаратні комплекси,
показники якості, прогнозування параметрів, експертна оцінка, короткострокове
прогнозування

Вступ.
Розробка перспективних технічних засобів створення локальних
обчислювальних мереж та програмно-апаратних комплексів може бути
охарактеризована безліччю параметрів
, які використовуються
при оцінці технічного рівня перспективних технічних засобів. На етапі
розробки технічних засобів і обґрунтуванню вимог до них приводиться, як
правило, дуже велика кількість розрахункових параметрів. В зв’язку з тим що,
надмірне різноманіття параметрів (показників якості) ускладнює оцінку
технічного рівня перспективних локальних обчислювальних мереж та
програмно-апаратних комплексів у цілому, виникає завдання пошуку загальних
критеріїв, які відображають в цілому рівень розвитку апаратної складової
локальних обчислювальних мереж. Процедура перетворення інформації
зводиться до пошуку алгоритму, котрий дозволить звести різноманіття
(множину) параметрів
до раціонального числа критеріїв, щоб оцінити
перспективність нових розробок в порівнянні з тими, які експлуатуються
певний час.
Основний текст
Для оцінки інженерно-технічного рівня перспективних рішень з реалізації
локальних обчислювальних мереж в цілях короткострокового прогнозування в
роботі
запропоновані два узагальнених критерія:
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Критерій технічного рівня

, який характеризує нову розробку по

відношенню до існуючих того ж цільового призначення та реалізованим з
урахуванням можливостей вітчизняних розробників
(1)
Критерій технічного рівня

, котрий характеризує нову розробку ОКСИ

по відношенню до існуючих та реалізованих закордоном (2)
,
де

(2)

– функція, що нормує вагу параметрів в наявній множині;

–

числові параметри, які являють собою співвідношення розповсюджених
числових параметрів нової розробки до параметрів існуючих приладів для
раціональних категорій і нераціональних категорій; – число параметрів.
Під раціональним критерієм параметрів мається на увазі параметри, які
мають сенс з точки практичного використання локальних обчислювальних
мереж чи таких їх складових як: програмно-апаратні чи інформаційновимірювальні комплекси.
Нераціональні – які не мають сенсу з точки зору експлуатаційних
можливостей локальних обчислювальних мереж (наприклад виробники вже
зараз пропонують монітори з роздільною здатністю більше 7000 пікселів, але
чи є сенс в відповідному показнику моніторів при створенні локальних
обчислювальних мереж).
При прогнозуванні розвитку складних технічних систем та програмноапаратних комплексів на основі аналізу результатів патентних досліджень та
інших параметричних джерел для визначення показників технічного рівня
необхідні наступні вихідні дані:
1.Найменування параметрів котрі характеризують нову розробку складних
технічних систем та програмно-апаратних комплексів;
2. Значення числового параметру для кращого складних технічних систем
та програмно-апаратних комплексів розробки вітчизняних компаній за
іноземним замовленням, наявного в серійному виробництві ;
3 Значення числового параметру для кращого приладу закордонного
виробництва ;
4 Значення числового параметру для кращого прогнозованого складних
технічних систем та програмно-апаратних комплексів (нового технічного
замовлення на розробку локальних обчислювальних мереж, програмноапаратного чи інформаційно-вимірювального комплексу) .
1.1 Точність вимірювання 1.2–

,1.3–

1.4– ;

2.1 Діапазон вимірювання або динамічний діапазон
2.2 –
,
;
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;

,

.

3.1 Діапазон вимірювання неінформативного параметру або динамічний
діапазон:
3.2 –
,
;
,

3.3 –
,

3.4 –

;
.

4.1 Стійкість до зовнішніх впливаючих факторів:
4.2 –
;
;

4.3 –
4.4 –

.

5.1 Рівень сумісності 5.2 –

, 5.3 –

6.1 Рівень автоматизації 6.2 –

, 5.4 –

, 6.3–

.

, 6.4 –

7.1 Середній час напрацювання до відмови 7.2 –
8.1 Середній строк служби 8.2 –
, 8.3 –
, 8.4 –
.
9.1 Середній час відновлення
10.1 Середній ресурс

, 7.3 –

,
,

.
, 7.4 –

,
,

.

,
,

Множення параметрів , котрі характеризують нову розробку, може бути
розширено або зменшено для конкретного типу елементів апаратної складової
інформаційно-вимірювального комплексу. Наприклад, в склад параметрів
можуть входити: проміжно-перевірочний інтервал, гарантійний термін служби,
габарити, маса, повні витрати та інше. В список параметрів доцільно вводити
параметри, що відображують перспективні елементи інформаційновимірювального комплексу з позиції якості виробу та його експлуатаційної
ефективності. Враховуючи це, недоцільно насичувати список малозначимими
параметрами.
Значення параметрів вибираються [2] в робочій документації що
обумовлює створення програмно-апаратного чи інформаційно-вимірювального
комплексу, а також можуть визначатися в відповідності з домовленостями
представників замовника та установи-виконавця робіт з монтажу
обчислювальної мережі чи інформаційно-вимірювального комплексу [3].
В практичних розрахунках для визначення функції
доцільно
застосовувати комбінований підхід. Для цього на експертів покладається тільки
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завдання утворення множини параметрів, тобто в кінцевому результаті
розстановки їх в анкеті параметрів (табл.2) в спадаючій послідовності.
Нормуюча функція в абсолютному вигляді визначається по формулі
,
(3)
де

– номер параметра в утворювальній послідовності.
Абсолютні значення функції

вирахувані за формулою (3) для

Таблиця 2
Вага
Номера параметрів в утворювальній послідовності
Параметра 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
абсолютне 1.00 1.00 0.75 0.5 0.31 0.187 0.11 0.052 0.035 0.0195
0.00
значення
При визначенні функції

пропонується використовувати метод

експертних оцінок. Для цього необхідно експертам відправити перелік
параметрів прогнозування і поставити завдання. Состав експертної групи
повинен визначатися в залежності від конкретного виду вимірювань.
Прерогатива первинного ранжирування параметра повинна належати
розробникам(авторам) нових технічних систем. У ряді випадків ранжирування
параметрів по їх значимості, запропонованого авторами розробки, виявляється
достатньо для подальших прогнозних оцінок, здійснюваних прогнозистами в
сукупності з розробниками технічних систем або тільки прогнозистами. В
випадку, коли автори нової розробки технічних систем чи програмноапаратного,
інформаційно-вимірювального
комплексу
ускладнюються
самостійно виконати процедуру ранжирування або прогнозистами не
виявляється можливим залучити їх для цих цілей, то в групі експертів
організовується додатково група, в завдання якої входить виконати процедуру
ранжирування.
Не виключений також випадок, коли експерти залучаються і при наявності
авторів розробки, виконуючи функцію контролю.
Завдання для експертів можливо оформити в двох аспектах: просити
експертів виконати нормування параметрів по їх вазі або виконати тільки
ранжирування параметрів по їх прогнозній значимості в даній новій розробці
технічних
систем, програмно-апаратних (інформаційно-вимірювальних
комплексів). Якщо врахувати, що експерта дані рамки нормування ваги
параметрів, наприклад, від
до
(де – номер параметра в
ранжируваній послідовності), то при рішенні задачі нормування автоматично
вирішується задача ранжирування, так як не виникає ускладнень
проранжирувати параметри, вага котрих відома.
Якщо необхідно перевірити і визначити можливість розбіжності в
нормуванні, вказаному експертами, з нормуванням, виходячи з формули (3), то
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для цих цілей можливо залучити добре розроблений апарат математичної
статистики.
Величини
і
в формулах (1),(2) можуть бути визначені
,
де

,

(4)

– значення числового параметру для прогнозуємих параметрів нових

зразків;

– значення числового параметру для кращого зразку вітчизняного

виробництва, котрий знаходиться в серійному виробництві;

- значення

числового параметру для кращого виробу закордонного виробництва.
З формули (4) видно, що технічному процесу сприяє збільшення числових
параметрів, наприклад, збільшення напрацювання до відмови, розширення
діапазону вимірювань. Якщо поліпшення параметрів відповідає зменшення
числових параметрів, наприклад, зменшення похибки вимірювань, вартість,
маса та ін.
Тоді
,
,
(5)
якщо виникають ускладнення при невизначеності в співвідношенні того чи
іншого параметру
(
до одної з використовуємих модифікацій (формули 4,5), то ці
параметри не слід включати в ранжирувану послідовність. Саме в цьому
полягає процедура складання ранжированої послідовності.
Для кожного елементу ранжируваної послідовності по формулам (1) і (2) з
врахуванням співвідношень (3-5) проводиться розрахунок.
Розрахункові значення співставляються з експертними оцінками і на цій
основі вичислюються перспективність або не перспективність прогнозуємого
комплексу з точки зору короткострокового прогнозування розвитку
розробляємо система. З формули (1) та (2) слідує, якщо
, то зразок, що
розробляється в цілому розроблений вище рівня існуючих, отже, з позиції
прогнозування перспективний; якщо
, то зразок, що розробляється
розроблений на рівні прототипів (аналогів) і не має істотних переваг при оцінці
перспективності його залучення в виробництво; якщо
зразок, що
розробляється розроблений нижче рівня кращих вітчизняних приладів і не
повинний бути реалізований, якщо не має будь-яких спеціальних думок.
Перехід від кількісних оцінок до якісних (словесних) визначень
здійснюється на основі атестаційної шкали (табл.3). Це робиться для більш
детальної характеристики прогнозуємого зразка.
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Критерії

Таблиця 3

Прогноз

та

З кращими зразками 1,60 та більше
вітчизняного
та 1.59 – 1.40
закордонного
1.39 – 1.10
виробництва
1,10 – 1.00

Вельми перспективний
Перспективний
Малоперспективний
неперспективний

Результати розрахунку по формулам (1) та (2) заносяться до таблиці 4
№ Найменування
п/п
параметра

Значення
параметрів
приладів

Після визначення критеріїв

Вага
параметрів

та

Таблиця 4
Критерій
прогнозованої
ефективності

стає можливим розрахувати і період

прогнозування (впровадження розробки технічного завдання на виконання ).
Процедура його визначення зводиться до наступного.
Визначається час
, котре відповідає передісторії запровадження в
виробництво функціонально однорідного виробу (аналога) і встановлюється
глибина ретроспекції для пошуку необхідних джерел інформації.
Розрахунковий період прогнозування розвитку технічних систем, програмноапаратних (інформаційно-вимірювальних комплексів (Т) визначається за
формулою
(6)
Для визначення розрахункового періоду прогнозування розвитку рівня
технічних
систем, програмно-апаратних (інформаційно-вимірювальних
комплексів можна використати [5].
Висновки
Прогнозування розвитку технічних систем, програмно-апаратних
(інформаційно-вимірювальних комплексів, представлених в числових
параметрах, базуються на співвіднесеному аналізі нових перспективних
розробок з існуючими в серійному виробництві функціонально однорідними
або аналогічними приладами. Прогнозуємо значимість цих технічних систем,
програмно-апаратних (інформаційно-вимірювальних комплексів оцінюється по
значенням коефіцієнтів
та (технічний рівень). Оскільки
та вдається
нормувати, тобто встановлювати відповідність між величинами

та

та

прогнозною ефективністю зразка, що пропонується до розробки, ці коефіцієнти
набувають сенс оціночних критеріїв.
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Abstract. The article considers the knowledge base model of a hierarchical functional system
for predicting the development of complications of myocardial infarction, based on the concept of
knowledge base bundle. The knowledge base model helps the medical staff to make a decision in the
diagnosis of complications after myocardial infarction. For decision making, the Bayes formula is
used based on the clinical data of patients after myocardial infarction. The knowledge base model
is implemented using the "KARKAS" system - toolkit to create knowledge base models. The
following are given: decision-making scenario, examples of rules, knowledge base frames and the
type of hierarchical functional system of the knowledge base model. The expert system can be
consulted online using the @Ribs karkas bot chat bot.
Key words: hierarchical functional system, knowledge base, expert system, Bayes formula.

Introduction.
Methods for constructing knowledge base models are often based, albeit on
imprecise, but generally objective information about an object. However, situations
are possible when, when building models of knowledge bases, the information
obtained from an expert is of decisive importance, usually of a qualitative nature.
They reflect the substantive features of the object being studied and are formulated in
a natural language. The description of the object in this case is fuzzy.
It should also be noted that in this case the coefficient of certainty is assigned
not only to the rules, but also to the facts of the knowledge base.
One of the problems that arise when creating expert systems is to account for the
inaccuracy and unreliability of any information. The first expert systems introduced
such a concept as robustness of the system, that is, the ability to produce a plausible
conclusion from incomplete, not accurate information.
In addition, there is the task of assessing the degree of unreliability of logical
conclusions and recommendations with inaccurate initial information and information
received as a result of a dialogue with the user.
Among the diseases, diseases of the cardiovascular system take the first place,
especially complications of myocardial infarction. Therefore, the problem arises on
the basis of the first manifestations of the disease before the start of medical
intervention to try to predict the occurrence of complications of myocardial
infarction.
The purpose of the given work is dedicated to development a knowledge base
model for predicting complications after myocardial infarction using tools for
creating knowledge models of the "KARKAS" system.
Inference engine based on Bayes formula for expert system.
Consider one of the methods of reasoning in the presence of uncertainty, based
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on the Bayes formula from the theory of probability, implemented in the "KARKAS"
system inference engine [1, 2].
Suppose there is some hypothesis H and its a priori probability that the
hypothesis H is true. This probability P( H ) is set at the very beginning (a priori
probability) of consultation with the expert system.
Further, it is assumed that there is some evidence E relating to this hypothesis,
then on the basis of this information it is possible to clarify the a priori probability of
the truth of the hypothesis H (a posteriori probability). According to the Bayes
formula, we have:
P( H | E=
) P( E | H ) × P(H) / (P(E | H) × P(H) + P(E | H) × P(H)),

where P( H ) ‒ a priori probability of a hypothesis H in the absence of any
evidence; P( H | E ) ‒ a posteriori probability of a hypothesis H in the presence of
evidence E ; P(H) = 1 − P(H) ‒ the probability of the event not occurring H ;
P( H | E ), P( E | H ) − conditional probabilities.
Using the Bayesian formula, it is possible to accumulate information from
various sources in order to confirm or not confirm a certain hypothesis.
The algorithm inference engine of the "KARKAS" system using the Bayes
formula is implemented as follows:
Step 1. Let be a prior probability P( H ) , which is stored in the database of facts.
Step 2. Choose a evidence E .
Step 3. Calculate P( H | E ) .
Step 4. Replace P( H | E ) in place P( H ) .
Thus, obtaining a new evidence leads to a new update (increase or decrease) of
probability P( H ) . Each time the current value of this probability will be considered a
priori for applying the Bayes formula.
Knowledge base model for the "INFARKT" expert system.
With the help of the "KARKAS" system, the "INFARKT" expert system was
created, which can carry out consultations both offline and online using the Telegram
@Ribs_karkas_bot chat bot [3]. In fig. 1 is a screenshot of the start of a consultation
using a chat bot.
Step 1. Initially, the consultation of the "KARKAS" inference engine system puts
forward two hypotheses: complicated and smooth (without complications) myocardial
infarction in a patient. The a priori probability of the first hypothesis is 0.645, and the
second is 0.345 (fig. 1).
Step 2. Then, in a process of consultation with a doctor or nurse, the inference
engine calculates the chances of these hypotheses based on the patient's symptoms and
history (Fig. 2).
Chances and probabilities are related by the following formula:
=
O( H ) P( H ) \ (1 − P ( H )),

so for the first hypothesis: O( H1 ) = 1.816,

and for the second hypothesis:

O( H 2 ) = 0.550.
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Fig. 1. Online consultation using the Telegram @Ribs_karkas_bot chat bot

Fig. 2. Selection of symptom indicator (offline mode)
Step 3. In fig. 3 shows a screenshot of the operation of the inference engine in
the third step of the consultation.
If the first hypothesis is accepted, then the analysis of the calculated posterior
probability begins, which serves as the basis for diagnosing the degree of development
of the corresponding complication of a heart attack. In the third step of the consultation,
the posterior probability for the first hypothesis is 0.966.
To predict complications of myocardial infarction based on data from the initial
phase of the acute period, a start-period is used. Start-period is defined as the time from
the first manifestations of the disease to the start of medical intervention. For example,
start-period 1 is 24 hours, start-period 2 is 48 hours. The rules specifying the diagnosis
use these two start-periods.
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Fig. 3. Calculation of the chances of hypotheses (offline mode)
If the second hypothesis is accepted, then the inference engine ends up and a
message is issued that there are no complications after a heart attack.
Step 4. In fig. 4 and fig. 5 shows the types of results of consultations with the
"INFARKT" expert system, respectively: offline and online.

Fig. 4. Type of result of consultation with the expert system "INFARKT"
(offline mode)
In fig. 6 presents the values of a priori probabilities of the symptom
"Hypertension" with respect to hypotheses: a smooth and complicated course of
myocardial infarction.
The attribute list contains 28 symptoms of the disease. For express diagnostics, 7 of
the most informative were selected using statistical methods, which are presented in the
following order of decreasing informativeness: ventricular failure; age; heart failure;
collapse; pulse; paul; the number of heart attacks; a characteristic of a previous heart
attack (Fig. 7).
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Fig. 5. Type of result of consultation with the "INFARKT" expert system
(online mode)
Format of rules, frames and hierarchical functional system of the
knowledge base model of the expert system "INFARKT"

coefficient
confidence first
(Cf1)

coefficient
confidence

second

Fig. 6. A priori probabilities of the symptom (hypertension) for two
hypotheses (offline mode)
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7

most

informative

Fig. 7. The frame with the seven most informative simpots
(offline mode)
For each question attribute (symptom) and its corresponding value (answer to
the question):
coefficient confidence first (Cf1) means a prior probability for the first
hypothesis (complicated course of myocardial infarction in a patient);
coefficient confidence second (Cf2) means a prior probability for the second
hypothesis (smooth course of myocardial infarction in a patient).
When the user answers the question about the presence of a symptom, the
inference engine forms the fact: attribute = value, Cf1, Cf2, where the coefficients of
confidence are recalculated according to the Bayes formula. The calculation of
confidence ratios was based on clinical data from [4].
The format of the attribute record for the knowledge base.
Attribute Name: Ventricular insufficiency.
Did the patient have acute left ventricular failure?
Answers:
1. There is no indication, Cf1 = 1.000, Cf2 = 1.000.
2. Was not, Cf1 = 0.649, Cf2 = 0.906.
3. It was, but not indicated what, Cf1 = 0.094, Cf2 = 0.020.
4. Without pulmonary edema, Cf1 = 0.063, Cf2 = 0.037.
5. With moderate pulmonary edema, Cf1 = 0.059, Cf2 = 0.016.
6. With severe pulmonary edema, Cf1 = 0.135, Cf2 = 0.021.
Example frame and knowledge base rules.
Frame 1.
Slot name | Slot type | Inheritance
Ventricular failure | Substitution |
Age | Substitution |
Heart failure | Substitution |
Collapse | Substitution |
Pulse | Substitution |
Paul | Substitution |
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The number of heart attacks | Substitution |
Characteristics | Substitution |
Goal slot
Chance forecasting (complicated) | Calculate.
Chance forecasting (smooth) | Calculate.
Rule 2. A & B #.
IF
A Chance forecasting (complicated)> 1
B Chance forecasting (smooth) <1
THEN
The course of myocardial infarction = Complicated.
Rule 10. A & B #.
IF
A Chance forecasting (complicated) <1
B Chance forecasting (smooth) = 1
THEN
Forecasting = smooth myocardial infarction.
In fig. 8 shows a view of the hierarchical functional system for determining the
value of the consultation goal ‒ "Forecast".

Fig. 8. Type of hierarchical functional system for determining the value of
the consultation goal ‒ "Forecast" (off-line)
Rule 12. A #.
IF
A A posteriori probability [] 0..0.009
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THEN
Start-period 1 (fibrillation) = Will develop later than 6 weeks.
Start-period 2 (fibrillation) = Will develop later than 6 weeks.
Rule 30. A #.
IF
A A posteriori probability [] 0.737..1
THEN
Chronic heart not enough 1 = Will not develop.
Chronic heart not enough 2 = Will not develop.
Rule 41. A #.
IF
A A posteriori probability [] 0.015..0.017
THEN
Thromboembolism after the start-period 1 = Will develop in 1 day, later the
start-period.
Thromboembolism after the start-period 2 = Will develop at 2 days.
Rule 64. A #.
IF
A A posteriori probability [] 0.662..1
THEN
Outcome 1 = The patient will survive.
Outcome 2 = The patient will survive.
Frame 65.
Slot name | Slot type | Inheritance
Start-period 1 (fibrillation) | Substitution | n
Start-period 2 (fibrillation) | Substitution | n
Acute l.ventricular netsu.1 | Substitution | n
Acute l.ventricular lack.2 | Substitution | n
Chronic heart not enough 1 | Substitution | n
Chronic heart not enough 2 | Substitution | n
Arrhythmia after the start-period 1 | Substitution | n
Arrhythmia after the start-period 2 | Substitution | n
Thromboembolism after the start-period 1 | Substitution | n
Thromboembolism after the start-period 2 | Substitution | n
Gap after the start-period 1 | Substitution | n
Gap after the start-period 2 | Substitution | n
Repeated heart attack after a start-period 1 | Substitution | n
Repeated infarction after a start-period 2 | Substitution | n
Exodus 1 | Substitution | n
Exodus 2 | Substitution | n
Goal slot
Forecast | ?
Conclusions.
A knowledge base model is proposed for predicting complications after myocardial
infarction based on a hierarchical functional system using the Bayes formula.
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Based on the viewed knowledge base model, a prototype of the "INFARKT"
expert system was created, which helps doctors diagnose infarction patients, assess their
condition and forecast the development of the following complications of myocardial
infarction: fibrillation, acute left ventricular failure, chronic heart failure, arrhythmia,
thromboembolism, rupture myocardium, repeated heart attack.
The "INFARKT" expert system can provide advice both offline and online using
the @Ribs_karkas_bot chat bot.
A trial version of the "KARKAS" system is available at https://it-karkas.com.ua
(offline mode).
The @Ribs_karkas_bot chat bot (Telegram messenger) is available online: to do
this, send a message using the chat site https://it-karkas.com.ua to activate it.
Consultation with the "INFARKT" expert system in case of 28 symptoms takes
10 minutes, and the option of express consultation (7 symptoms) takes 3 minutes.
When using chat bot consultation can be carried out mobile using a smartphone.
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Аннотация.
В работе рассматривается модель базы знаний иерархической функциональной
системы для прогноза развития осложнений при инфаркте миокарда, на основе понятия
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расслоения базы знаний. Модель базы знаний позволяет помочь медицинскому персоналу
принять решение при диагностике осложнений после инфаркта миокарда. Для принятия
решения используется формула Байеса на основе клинических данных пациентов,
перенесших инфаркт миокарда. Модель базы знаний реализована с помощью системы
"КАРКАС" ‒ инструментария для создания моделей баз знаний. Приведены: сценарий
принятия решения, примеры правил, фреймов базы знаний и вид иерархической
функциональной системы модели базы знаний. Консультацию с экспертной системой
можно осуществлять онлайн режиме с помощью чат-бота @Ribs_karkas_bot.
Ключевые слова: иерархическая функциональная система, база знаний, экспертная
система, формула Байеса.
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Анотація. У роботі обґрунтовано і доведено необхідність побудови системи
підтримки прийняття рішень для управління специфічними технологічними ризиками у
процесі поглиблення свердловин. Досліджено та уточнено сутність поняття «технологічні
ризики», визначено основні його види. Представлено класифікацію методів оцінювання
ризиків. Досліджено характеристики придатності методів оцінювання ризиків, що
передбачені міжнародним стандартом, і когнітивних методів. Запропоновано
математичну постановку задачі розпізнавання нештатних ситуацій у динаміці
функціонування процесу буріння. На прикладі процесу буріння нафтогазових свердловин
досліджено механізм використання методів оцінювання ризику для управління специфічними
технологічними ризиками у процесі поглиблення свердловин. Запропоновано конкретну
структуру системи підтримки прийняття рішень для управління специфічними
технологічними ризиками у процесі поглиблення свердловин. Обгрунтовано необхідність
застосування під час виявлення, ідентифікації й оцінювання специфічних технологічних
ризиків, методів Fuzzy Logic і штучних нейронних мереж.
Ключові слова: автоматизоване управління, система підтримки прийняття рішень,
поглиблення свердловин, специфічні технологічні ризики.

Вступ.
Ризики притаманні функціонуванню бізнес-сегменту UPSTREAM будьякого нафтовидобувного підприємства, що здійснює геологічну розвідку,
буріння свердловини і видобування вуглеводнів. Кількість факторів ризику
тільки для такого сектору бізнес-сегменту UPSTREAM як нафто
газовидобування вимірюється десятками. Це
виробничо-технологічні,
інформаційні, геологічні, економічні, екологічні та ін. ризики. Деякі з них є
спільними для інших промислових підприємств.
Проте, більшість факторів ризику властиві виключно окремим секторам
бізнес-сегменту UPSTREAM і тому є специфічними. Особливу високу
складність специфічних ризиків має технологічний процес буріння глибоких
свердловин, зокрема, процес їхнього поглиблення. Слід відзначити, що процес
поглиблення свердловин здійснюється за умов апріорної та поточної
невизначеності, неточності, неповноти і суперечливості первинної інформації
про штатні і нештатні режими. Сьогодні поглиблення свердловин здійснюється
алмазними і шарошковими долотами нового покоління, які забезпечують
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проходку на одне долото до 6000 м. Процес відпрацювання цих доліт
відбувається під впливом різного типу завад з боку геосередовища за умов
дефіциту інформації, а сам процес поглиблення є невідтворюваним нелінійним
стохастичним нестаціонарним і таким, що розвивається у часі в умовах
поступового погіршення технічного стану породоруйнівного інструменту. Тому
проблема
управління
специфічними
ризиками,
що
викликані
непередбачуваними
змінами
геосередовища
і
технічного
стану
породоруйнівного інструменту у процесі поглиблення свердловини (виявлення,
(сигнальна) ідентифікація, оцінювання, розроблення методів контролю та
заходів щодо мінімізації ризику) набула важливого самостійного теоретичного і
прикладного значення. Вона є складовою частиною теорії і практики
автоматизованого управління складними об’єктами, що функціонують в умовах
підвищеного ризику і невизначеності, та набуває суттєвої актуальності для
автоматизації буріння як галузі техніки, яка динамічно розвивається.
Основний текст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема ефективного
використання теорії ризиків і управління ними активно досліджується багатьма
науковцями. Значна частина досліджень стосується окремих методів з
оцінювання рівню ризику в різних сферах. Це такі види ризику як ризики
промислових підприємств [1,6], ризики інноваційної діяльності [2,3,4],
банківський, валютний, інформаційний, кредитний, податковий ризики [4,5],
ризики надзвичайних ситуацій [24] та ін. Ризики діяльності промислових
підприємств є складним багатоплановим поняттям, а їх оцінювання і
визначення ступеня впливу на економічну ситуацію підприємства є складним
багатофункціональним процесом [6]. Ще складнішими є специфічні ризики
нафтогазовидобувних підприємств, методичний підхід до оцінювання яких
розглянуто у роботі [7]. Слід відзначити, що на сьогодні відсутня методологія
оцінювання
ступеня
впливу
виробничо-технологічних
ризиків
на
функціонування бізнес-сегменту UPSTREAM, хоча для загальної оцінки
ризиків існує міжнародний стандарт [8]. З існуючих наукових досліджень
відомо, що базові положення теорії ризику використовуються для аналізу
дисипативності стохастичних систем, чутливих до ризиків [9], для нечіткого
когнітивного аналізу ризиків при тестуванні програмного забезпечення [10]
тощо.
Слушно відмітити, що опубліковані наукові дослідження з питань
оцінювання ризиків та побудови систем управління виробничо-технологічними
ризиками у складних технічних системах [1,9,10,13 та ін.] свідчать про те, що ці
питання застосовують на широке теоретичне узагальнення та застосування на
практиці у бізнес-сегменті UPSTREAM. Управління специфічними
технологічними ризиками у бурінні має визначати шляхи і можливості
забезпечення стійкості технічної системи, а також її здатності протистояти
несприятливим змінам властивостей геосередовища
і технічного стану
породоруйнівного інструменту. У вітчизняних умовах ця проблема набуває
важливого значення, оскільки існує нагальна потреба розробки методологічних
засад ефективної автоматизованої системи підтримки прийняття рішень для
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управління специфічними технологічними ризиками у таких складних
технічних системах як буріння глибоких свердловин.
Оскільки цілісної теорії управління ризиками поки немає, практичне
виявлення, ідентифікація та оцінювання ризиків у процесі буріння свердловин
вимагає розроблення нових підходів, створення більш сучасних методів
розрахунку, а головне – використання накопичених фактів (прецедентів) для
управління ризиками. За умов високої ціни управлінських рішень, характерної
для бізнес-сегменту UPSTREAM, розроблення стратегії системного
забезпечення гарантованої безпеки функціонування такої складної технічної
системи як процес буріння свердловин є актуальною і має бути орієнтовано на
своєчасне виявлення, ідентифікацію, оцінювання й усунення можливих перед
аварійних ситуацій на ранніх стадіях і забезпечення безаварійного поглиблення
свердловини.
Мета роботи: дослідити наукові підходи та проблеми функціонування
системи автоматизованого управління специфічними технологічними ризиками
у складних технічних системах поглиблення глибоких свердловин та
запропонувати модель системи підтримки прийняття рішень, а також
обґрунтувати науково-методичні засади оцінювання рівня ризику у процесі
буріння.
Інтерпретація поняття «технологічні ризики». У даний час не існує
якоїсь єдиної інтерпретації такого поняття як технологічні ризики.
Ризик розглядають [1,4,8,10,11]як загрозу або усвідомлену можливість
небезпеки, що виникає, розвивається та може призвести до негативних
наслідків при будь-яких видах діяльності, пов’язаних з виробництвом
продукції, товарів і послуг, їхньої реалізації, товарно-грошовими і фінансовими
операціями, здійсненням проектів; невизначеність в передбаченні результату.
Оскільки розглядається група специфічних технологічних ризиків (СТР),
що виникають у процесі поглиблення свердловин, то вважатимемо, що ризик –
це певний фактор геосередовища або технічного стану породоруйнівного
інструменту, який негативно впливає на процес, розвивається у часі і в
результаті може призвести до ускладнення або аварійної ситуації, тобто до
створення нештатної ситуації і, як наслідок, проблеми, яка заважатиме
продовженню процесу поглиблення свердловини і приведе до суттєвих втрат,
пов’язаних з ліквідацією її наслідків.
Ризики треба виявити та мінімізувати їхні наслідки до того, як вони
почнуть впливати на процес поглиблення свердловини. Головною особливістю
роботи з СТР у бурінні є їхня циклічність, тобто вони можуть повторюватися у
наступних рейсах різних доліт.
Задачею управління СТР є визначення шляхів і можливостей стійкого і
стабільного функціонування бурової установки в умовах невизначеності, а
також її здатність протистояти несприятливим ситуаціям, джерелами яких є
ризики, що викликані технологічними причинами (внутрішні ризики), й ризики,
що викликані зміною властивостей геосередовища (зовнішні ризики).
До першої групи можна віднести такі аварії й ускладнення як обрив
бурильної колони в свердловині, критичний знос опор й озброєння долота;
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втрата герметичності бурового інструменту і, як наслідок, зниження тиску;
промив пари «поршень–втулка» і клапанів бурових насосів; перевищення
швидкості спуску або підйому інструмента над значенням, що регламентується
геолого-технічним нарядом; злам квадрата; злам вала турбобура; залишення
шарошки в свердловині; аварійна зустріч ствола іншої свердловини.
До другої групи належать такі аварії: прихват бурильного інструмента;
обвалювання стінок свердловини; розгазування бурового розчину, яке веде до
зменшення густини розчину більше ніж на 5% від нормальної впродовж більше
за час відставання в затруб’ї (при циркуляції без буріння);
і ускладнення: поглинання бурового розчину; звуження ствола
свердловини, газопрояви, перетинання водоносних горизонтів з великим
напором; зони з аномальними високими пластовими тисками; поглинання або
приплив бурового розчину в процесі поглиблення; прояви свердловини при
бурінні та ін.
Аналіз аварійних ситуацій і ускладнень дозволив встановити, що
основними показниками процесу буріння, що можуть бути використані для
їхнього виявлення та сигнальної ідентифікації, є витрата бурового розчину на
вході в свердловину і виході з неї, момент на роторі, зміст газу в промивальній
рідині, тиск бурового розчину на виході насосів, швидкість переміщення
бурильного інструменту, температура бурового розчину, рівень і об’єм рідини
в резервуарі, проходка долота за один оберт, густина бурового розчину та ін.
Проблема прийняття рішень при управлінні СТР вирішується шляхом
застосування комплексного управління ризиками, яке є невід’ємною частиною
оперативного управління бурінням свердловин.
Ефективне функціонування системи управління ризиками ґрунтується на
певних принципах, які повинні бути закладені на етапах проектування і
синтезу:
– максимальне охоплення сукупності ризиків;
– мінімізація і нейтралізація впливу ризиків;
– можливість адекватної та швидкої реакції на усі зміни в сукупності
ризиків;
– прийняття обґрунтованого ризику, якщо його ідентифікували й оцінили
та створили механізм його моніторингу.
Аналіз літератури [7, 17] дає підстави константувати, що як у вітчизняній,
так і зарубіжній теорії, а також практиці не існує єдиного підходу до
управління специфічними технологічними ризиками у буріння.
Головною метою стратегії управління СТР є гарантування раціонального
обґрунтованого ресурсу живучості системи буріння свердловини у реальних
умовах геосередовища за наявності часових обмежень, тобто спроможності
зберігати штатний режим безаварійного функціонування в умовах
невизначеності щодо параметрів і структури об’єкта і наявності факторів
ризику. При необхідності для оцінки, ідентифікації передаварійної ситуації та
уточнення її значущості може бути проведена тестуюча операція зупинення
буріння з продовженням циркуляції бурового розчину, вмикання/вимикання
насосів та ін.
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Класифікація методів оцінювання ризиків. Класифікація методів
оцінювання СТР після їхнього виявлення пов’язана з такими етапами [8]:
– сигнальна координатна ідентифікація ризику;
– аналізування ризику: а) аналіз наслідків; б) якісна, кількісна або змішана
оцінка ймовірнісних характеристик ризику; в) оцінка ефективності існуючих
засобів управління; г) кількісна оцінка рівню ризику;
– порівняльна оцінка ризику.
Для кожного етапу процесу оцінювання ризику можливість застосування
відповідного методу визначається [8] за шкалою: SA (повністю придатний), NA
(не придатний), А (придатний). На вибір методу оцінювання ризику впливають
такі фактори як складність проблеми і методів, необхідних для аналізу ризику;
характер і ступінь невизначеності оцінки ризику, що ґрунтується на доступній
інформації і відповідності цілям; необхідні ресурси: часові, інформаційні та ін.;
можливість отримання кількісних оцінок вихідних даних. Сьогодні відомо
кілька методів оцінювання ризику, які розрізняються процесами виявлення,
ідентифікації, аналізу і порівняльної оцінки ризику [8]. Декілька з них наведено
у табл. 1.
Таблица 1
Характеристики придатності методів оцінювання ризику

Назва методу

Дослідження
небезпеки і
працездатності
(HAZOR, CHAZOR –
Control Hazaras and
Operalility Analysis) –
(дослідження
керування небезпекою
і працездатністю або
дослідження
комп’ютерної
небезпеки і
працездатності).
Структурований аналіз
сценаріїв методом
«що, якщо?» (SWIFT –
Structured what – if
technique).
Аналіз першопричини
відмови (RCA – Root
Cause Analysis).
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Ідентифікація
ризику

Процес оцінювання ризику
Аналіз ризику
ЙмовірРівень
нісні
ризиНаслідки
характерку
ристики

Порівняльна
оцінка
ризику

SA

SA

A

A

A

SA

SA

SA

SA

SA

NA

SA

SA

SA

SA
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Аналіз видів і
наслідків відмов
(FMEA – Failure Mode
Effect Analysis).
Аналіз дереванесправностей (FTA –
Fdult Tree Analysis).
Аналіз дерева подій
(ETA – Event Tree
Analysis).
Аналіз причин і
наслідків.
Причинно-наслідковий
аналіз
Аналіз дерева рішень
Аналіз впливу
людського фактору
(HRA – Human
Reliability Assessment).
Аналіз «краватка–
метелик».
Технічне
обслуговування, що
спрямоване на
забезпечення
надійності (RCM)
Аналіз рівнів захисту
(LOPA – Layers of
Protection Analysis).
Марківський аналіз
Моделювання методом
Монте-Карло.
Байєсівський аналіз і
мережі Байєса
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SA

SA

SA

SA

SA

A

NA

SA

A

A

A

SA

A

A

NA

A

SA

SA

A

A

SA

SA

NA

NA

NA

NA

SA

SA

A

A

SA

SA

SA

SA

A

NA

A

SA

SA

A

SA

SA

SA

SA

SA

A

SA

A

A

NA

A

SA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

SA

NA

SA

NA

NA

NA

Джерело [8]

Необхідність дослідження слабострукторованих систем і ситуацій,
залежності між елементами яких є як кількісними, так і якісними, призвела до
розвитку методів когнітивного аналізу [10,12,13]. Цей підхід запропоновано для
побудови моделей слабо структурованих систем, дослідження їхньої поведінки,
підготовки та прийняття управлінських рішень з вирішенням ситуацій і
проблем, що виникають під час функціонування і розвитку таких систем.
Когнітивний метод оцінки розвитку ситуацій є новим
підходом при
автоматизації складних об’єктів. В основу побудови моделей системи або
ситуацій покладено суб’єктивне розуміння та уявлення суб’єкта управління про
параметри керованої системи і причинно-наслідкові зв’язки між ними.
Когнітивна карта оцінки ризиків слугує ефективним інструментом для
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формування та уточнення гіпотези про функціонування досліджуваного
об’єкта, особливо, коли необхідно враховувати збурення, що є недосяжними
для вимірювання, як це має місце в бурінні.
Відомо кілька видів когнітивних карт (КК) [10,13,14,15,16]: знакові КК;
fuzzy КК Коско; модифіковані fuzzy КК, fuzzy реляційні КК; fuzzy продукційні
КК; fuzzy КК Силова та ін.
Найефективнішим для технічних систем є метод побудови когнітивних
моделей на основі fuzzy КК Силова, що поєднує методи Fuzzy Logic та теорію
графів [10]. Основними результатами когнітивного аналізу є визначення
консонансу, дисонансу, позитивного і негативного впливів концентів один на
одного і на систему та інші системи та інтегральні показники властивостей
аналізованої системи.
Вихідні дані процесу оцінювання ризику є вихідними даними для процесу
підтримки прийняття рішень уповноваженою особою – буровим майстром.
Оскільки метою управління ризиками є надання особі, що приймає рішення,
вірогідної інформації, необхідної для прийняття обґрунтованого рішення в
умовах невизначеності щодо способів мінімізації їх наслідків до того, як вони
почнуть впливати на процес буріння, то ця особа повинна знати [8]: технологію
процесу буріння і його мету; рівень припустимого ризику і способи оброблення
неприпустимого ризику; способи інтеграції процесів оцінювання ризику у
процесі управління ризиками; доступні ресурси для виконання, повноваження,
відповідальність, систему звітності; способи аналізу оцінки ризику і способи їх
реєстрації.
Слід відзначити, що нештатні ситуації слід розглядати не тільки як прояви
факторів відхилення реальної поведінки технічної системи від очікуваної у
процесі виконання завдання геолого-тезхнічного наряду, але й як прояви
факторів неможливості управління процесом для переводу його в заданий
цільовий стан.
Отже ризики й управління ними є взамопов’язаними компонентами
системи підтримки прийняття рішень (СППР), яка сама може бути джерелом
додаткових ризиків. Тому СППР має спиратися на алгоритми управління
ризиками.
Математична
постановка
задачі
управління
специфічними
технологічними ризиками в динаміці функціонування процесу поглиблення
свердловин. У загальному вигляді математична постановка задачі розпізнавання
і мінімізації специфічних технологічних ризиків у процесі поглиблення
свердловин за участі осіб, що приймають рішення у процесі ліквідації їх
наслідків, може бути сформульована як один із варіантів методики моніторингу
й оптимізації ризиків у надзвичайних ситуаціях [24].
Відома множина бурових установок М{БУ} = {БУ1, БУ2, БУ3,…, БУм}
нафтогазовидобувного підприємства, які забезпечені локальними системами
підтримки прийняття рішень М{СППР} = { СППР 1,СППР 2,СППР 3,…,СППР
м}для управління специфічними технологічними ризиками (СТР) у процесі
поглиблення свердловин.
Для кожної бурової установки відомі:
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• набір “k” характеристик геосередовища, в якому здійснюється
будівництво свердловин
Geo =< g1 , g 2 , g 3 ,.., g k >, g1 ∈ Geo, i = 1, k ;
• набір “а” характеристик аварійного технічного стану породоруйнівного
інструменту Rdrill
Rdrill =< rd , rd , rd ,.., rd >, rd ∈ Rdrill, i = 1, a;
• поточна ситуація Sit у вигляді “n” нестаціонарних часових рядів xn
Sit =< {x1 }, {x2 },..., {xn } >, xi ∈ Sit , i = 1, a;
• база знань прийнятих рішень
Kb =< Kb1 , Kb2 ,..., Kbb >,
Kbi =< g i , rd i , xi , measurei , lossesi , pricei >,
де measurei – вжиті заходи;
lossesi – втрати;
pricei – ціна вжитих заходів.
• множина можливих типів специфічних технологічних ситуацій
TypeSit specific =< typesit1sp , typesit sp2 ,..., typesit spu , >, typesit spi ∈ TypeSit specific , i = 1, u ;
• вектор максимально допустимих ймовірностей появи специфічних
технологічних ситуацій подібного типу відповідно до TypeSit specific
Р П =< Р П1 , Р П2 ,..., Р ПU > .
Результатом вирішення такої задачі вважатимемо
• комплекс заходів (Complex measures)
Cm =< cm1 , cm 2 ,..., cm i >;
• керувальну дію Direct, яка за допомогою цих заходів переводить
специфічну поточну ситуацію Sitspecific у штатну ситуацію Sitstat
Sit specific cm
→ Sit stat ;
• загальну ймовірність розвитку специфічної технологічної ситуації
PП = (Geo, Rdrill, Sit stat , KB);
1

2

3

a

i

• вартість комплексу заходів з попередження або ліквідації наслідків
специфічної технологічної ситуації
i

price(Cm) = ∑ price(Cm i );
1

• загальну оцінку втрат, яка складається із вартості прямих втрат від
виникнення СТК і-го типу, вартості втрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків
і-го типу, вартості не відновлюваних втрат внаслідок виникнення СТР: losses
(Cm).
Отже, математична постановка задачі мінімізації СТР може бути
сформульована так
losses(Cm) → min;
price(Cm) → min;
p(Geo, Rdrill, Sit stat , Kb → min).
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Оскільки задача багатокритеріальна, то можна використати для її
вирішення метод Парето
l1losses(Cm) + l2 price(Cm) + l3 (Geo, Rdrill, Sit stat , Kb) → min,
3

∑λ
i =1

1

= 1, λ1 - ваги критеріїв.

Відзначимо, що штатний режим функціонування об’єкта керування
описується системою моделей функціонування процесу буріння як складної
технічної системи (СТС), при таких припущеннях [18,19]:
– кожний рейс долота характеризується тривалістю tб, початковими і
кінцевими значеннями кожного показника хi процесу поглиблення
свердловини, зміни яких у межах рейсу долота визначаються відповідною
математичною моделлю [19];
– усі показники хi процесу поглиблення свердловини під впливом
керувальних дій Y одночасно збільшуються або зменшуються ;
– керувальні дії (осьове зусилля на долото, частота обертання, витрата
бурового розчину) Y = (Y j, j = 3) не є безінеційними, тобто існує запізнення між
керувальними діями та реакцією об’єкта керування на цю дію, яке обумовлене
властивостями бурильної колони – змінами її довжини параметрів і структури з
глибиною; окрім цього між ними існують зв’язки;
– фактори ризику змінюють величину керувальної дії на процес
поглиблення у часі з глибиною та зі збільшенням тривалості дії специфічні
технологічні ризики збільшуються;
– керувальна дія може сповільнювати вплив факторів специфічного
технологічного ризику або спричиняти їх негативний вплив на процес
поглиблення за умови, що темпи керувальної дії перевищують темп зростання
факторів ризику. Припинення негативного впливу факторів ризику
забезпечується, якщо управлінське рішення прийнято і реалізовано до початку
критичного моменту часу у момент настання якого вплив факторів ризику веде
до аварії.
З урахуванням прийнятих допущень для штатного режиму функціонування
процесу поглиблення свердловини слід будувати систему математичних
моделей, кожна з яких описує визначений режим буріння.
Для дослідження нештатних режимів поглиблення свердловини введемо
припущення щодо формування додаткових моделей та умов розпізнавання
нештатних ситуацій:
– фактори СТР є незалежними зовнішніми діями, що змінюються у часі і з
глибиною свердловини по випадковим законам, розподіл яких апріорі
невідомий;
– фактори СТР можуть впливати одночасно на декілька показників
процесу хi або на всі показники одночасно. Ситуацією впливу факторів такого
ризику вважатимемо нештатною, якщо 2 або більше показників хi одночасно
без впливу керувальної дії змінюють у часі несинхронно або несинфазно свої
значення впродовж 4÷6 послідовних виміряних експериментальних значень.
Тобто, якщо визначити Δхi = хi(tk)– хi(tk-1), де tk – дискретний поточний час, і
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виявиться, що хоча б для двох хi для декількох значень tk, tk-1 …, Δхi>Х
порогового значення, то це слід розглядати як появу ризику. Тоді бурильник і
буровий майстер, які приймають рішення, повинні отримати усю необхідну
інформацію про цю ситуацію;
– вважатимемо також, що вплив факторів СТР це відносна зміна рівню
керування процесом поглиблення свердловини під впливом факторів ризику,
зміна значень яких відбувається дискретно.
На основі цих припущень мають бути створені додаткові моделі та умови
розпізнавання ризиків для запобігання аварійних ситуацій в реальних умовах
неповноти, невизначеності і протиріччя первинної інформації про штатні і
нештатні режими функціонування процесу поглиблення свердловини.
Особливо важливим є наявність такого пріоритетного обмеження як
обмеження часу на формування і реалізацію прийнятного рішення. Порушення
цього обмеження веде до незворотних катастрофічних наслідків у вигляді
вибуху, втрати свердловини та ін.
Використання методів оцінювання ризику для управління СТР у процесі
поглиблення свердловини. Аварійні ситуації, що виникають у процесі
поглиблення свердловини, опишемо множиною А, елементами якої є змінні аn
(1)
A = {a1 , a2 ,...an ,}, ai ∈ A, i = 1, n
де а1, а2,…, а\n – вектори, що відповідають конкретним ситуаціям.
Значення кожної змінної мають задовільняти умові:
(2)
min ai (t ) < ai (t ) < max ai (t ) ∀t ∈ [t0 , tб ],
де t0 – початок рейсу долота;
tб – час буріння – кінець рейсу долота;
t ∈ T – неперевний час; Т – тривалість інтервалу спостереження;
minai(t), maxai(t) – мінімально і максимально допустимі межі відхилення
регульованої змінної, відповідно.
Окрім цього, різниці між номімальним aіном значенням і мінімально
допустимим
(3)
min ∆ і = aіном (t ) − min ai (t ),
а також максимально допустимим і номінальним значенням
(4)
max ∆ і = max ai (t ) − aіном (t ),
не повинні перевищувати допустимі значення
(5)
min ∆ і ≤ min ∆доп
і ,
max ∆ і ≤ max ∆доп
і .

(6)

Проте, у деяких випадках значення змінної aіk на k-кроці усунення
порушень технологічного процесу можуть знаходитися поза межами
доп
допустимих значень min ∆доп
, max ∆ і [21].
і
Проходка долота за основний період його роботи t ∈ [t0 , tб ] :
(7)
h(t ) ∈ {h(t0 ) = 0; h(tб ) ≥ 0} ,
оцінка відносного зносу оснащення долота
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(8)
ϕ (t ) ∈ {m (t0 ) = 1;1 ≤ m (t ) ≤ (1 + m) 2 },
де m – коефіцієнт, що залежить від геометрії зубців долота і форми їх
зносу;
оцінка зносу опор шарошкового долота
(9)
g (t ) ∈ {g (t 0 ) = 0; 0 ≤ g (t б ) ≤ 1}.
(Для алмазних доліт PDC останнє обмеження не потрібне у зв’язку з
відсутністю опор у цьому типі долота).
Обмеження на керувальні дії
(10)
Y (t ) ∈ {Ymax , Ymin } ∀t ∈ [t 0 , t б ] .
(11)
тобто F (t ) ∈ {Fmin , Fmax }; Ω(t ) ∈ [Ω min , Ω max ], ∀t ∈ [t 0 , t б ] ,
і технологічні обмеження:
(12)
Q = const ; Vсп ≤ (Vсп ) max ; М д ≤ ( М д ) max ,
де Q – витрата промивальної рідини;
Vсп – швидкість спуско-підіймальних операцій;
Мд – момент на долоті.
Для умов Прикарпаття при Q = const, розроблена [19] математична модель,
в якої усі параметри є досяжними для вимірювань в режимі on-line:
dh

= K1 F α Ω β ⋅ ϕ −1 (t ) 
dt

dϕ ( F , Ω,α )
α
β 
(13)
= K2F Ω  ,
dt

dg

= K3 F α Ωβ

dt
де К1, α1, β1; К2, α2, β2; К3, α3, β3 – параметри моделі, що підлягають
ідентифікації у процесі поглиблення свердловини;
φ(t) – функція зносу долота.
Оскільки керувальні дії не є незалежними, система рівнянь (13) має бути
доповнена рівнянням зв’язку Ω=f1(F) для всіх способів буріння і Ω=f2(Q) – для
буріння свердловин з використанням занурених гідравлічних двигунів.
Застосувавши метод виявлення СТР, необхідно створити додаткові
керувальні дії Y*, що скеровані на усунення відхилень (5) і (6) і забезпечують
[22] виконання таких завдань як
1

1

2

3

2

3

min ∆ i →
0,
a


(14)

=
−
,
кількість
регульован
их
зиінних.
max ∆ i →
0
,
1
i
n

a
Відзначимо, що процес поглиблення свердловин як об’єкт керування
описується системою диференційних рівнянь
dx
(15)
= f ( y, z.R) ,
dt
де x, y – вектори вихідних змінних і керувальних дій;
z – вектор збурювальних дій на вході об’єкта керування, який
характеризує взаємодію об’єкта з геосередовищем;
i

i
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R ≠ Ø – множина прецендентів – варіантів відомих порушень ri в ході
технологічного процесу, в обладнанні і при роботі автоматизованої системи
управління ri ∈ R.
Нові факти порушень ri нов , що виникають у процесі поглиблення, але
відсутні в множині прецедентів R, повинні бути занесені до неї ri нов ∈ R.
З них формується база прецендентів для системи підтримки прийняття
рішень.
Для усунення нештатних ситуацій, що виникають впродовж основного
періоду роботи долота в свердловині t ∈ [t 0 , t б ] обирається певний прийом
стратегії Strм із множини усіх відомих стратегій Strni для і-тої змінної.
(16)
Strni = {Str1i , Str2i ,..., Strьi }.
Якщо жодна із існуючих стратегій не задовольняє особу, яка приймає
рішення – бурового майстра, тоді розробляється нова стратегія і включається у
множину стратегій (16).
Відзначимо, що кожній стратегії (16) відповідає одне із можливих
управлінських рішень щодо запобігання аварії або катастрофічної ситуації

{

}

Yni = Y1i , Y2i ,..., Yьi ,

де Yji – управління y(t) на j-му кроці у випадку вибору і-ої стратегії
усунення передаварійної ситуації на ранніх стадіях [23].
Слід зазначити, що виявлення специфічних технологічних ризиків і
запобігання передаварійних ситуацій на ранніх стадіях, дослідження усіх
можливих причин, що призвели до їх виникнення, є основним завданням
запропонованої системи СППР (рис. 1), яка має забезпечувати безаварійне
поглиблення свердловини й оптимізацію режиму буріння.

Рис. 1. Структура системи підтримки прийняття рішень для управління
специфічними технологічними ризиками у процесі поглиблення
свердловин: П – перемикач керованої величини

Джерело: авторська розробка
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Якщо завдання щодо управління специфічними технологічними ризиками
виконати неможливо, тоді усі інші види робіт на буровій стають економічно
неефективними. Водночас, кожному факту усунення аварійної ситуації
відповідає певна оцінка виконаних робіт, тобто витрати на усунення К-ої
нештатної ситуації.
Висновки. Наукові результати, що отримані під час досліджень, є внеском
у методологію побудови систем підтримки прийняття рішень для управління
специфічними технологічними ризиками у процесі поглиблення нафтових і
газових свердловин.
Досліджено характеристики придатності методів оцінювання ризиків, що
передбачені міжнародним стандартом, і когнітивних методів. Запропоновано
математичну постановку задачі розпізнавання нештатних ситуацій у динаміці
функціонування процесу буріння. Застосування цих методів обумовлено тим,
що специфічні технологічні ризики у бурінні не формалізовані і має місце
неточність і недостовірність, неповнота, невизначеність і суперечливість
інформації в умовах апріорної та поточної невизначеності щодо параметрів і
структури об’єкта керування. Водночас для ефективного застосування методів
Fuzzy Neural Networks-технологій немає потреби дотримання гіпотези про
стаціонарність досліджуваних часових рядів або незмінність зовнішніх збурень.
Вони дають змогу автоматично налаштовувати параметри моделей з
урахуванням кількісних та якісних факторів ризику, а також враховувати
взаємозв’язки різних видів специфічних технологічних ризиків.
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Abstract. The paper substantiates and demonstrates the necessity of building a decision
support system for controlling specific technological risks in the process of deepening wells. The
essence of the notion "technological risks" is investigated and specified, its main types are
determined. Classification of risk assessment methods is presented. The characteristics of the
suitability of the methods for assessing the risks provided by the international standard and the
cognitive methods are investigated. The mathematical setting of the problem of recognition of
unusual situations in the dynamics of the drilling process functioning is proposed. On the example
of the process of oil and gas well drilling, a mechanism for using risk assessment methods to
control specific technological risks in the process of deepening wells has been explored. A concrete
structure of the decision support system for managing specific technological risks in the process of
deepening of wells is proposed. The necessity of application in identifying, identifying and
evaluating specific technological risks, methods of Fuzzy Logic and artificial neural networks is
substantiated.
Key words: automated control, decision support system, deepening of wells, specific
technological risks.
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Анотація: Представлено математичну модель виробничої програми підприємства, у
якого попит на продукцію змінюється у часі в залежності від сезону. Загальні витрати
складаються з витрат на виробництво, зберігання та доставку із зовні. Можливості
підприємства обмежуються максимальною потужністю технологічного обладнання і
вмістом складів готової продукції, тому виробнича політика на тривалий часовий період
планування визначає періоди, коли попит на готову продукцію буде забезпечений
безпосередньо з цеху, а коли із запасів готової продукції на складі. Наведено та здійсненні
розрахунки в середовищі MS Excel з використанням надбудови «Поиск решения». Проведена
апробація розглянутого методу дозволяє стверджувати про можливість його застосування
та впровадження.
Ключові слова: математична модель, виробнича програма, транспортна задача.

Вступ. В сучасні економічні вимоги трактують такі вимоги, що виникає
потреба у жорсткій оптимізації виробничої програми підприємства, тому що
зараз кожна компанія самостійно обирає напрями своєї господарської
діяльності і розвитку і може спиратися тільки на власні ресурси, тому важливо
вміти визначати, які види продукції та окремі вироби потрібно виробляти і в
яких кількостях, щоб отримати максимальний прибуток і мінімізувати витрати,
і при цьому вкластися в наявні ресурси.
Основний матеріал. Теоретичними проблемами оптимізації виробничої
програми підприємства у різні часи займалися такі відомі зарубіжні і вітчизняні
вчені, як А.Гранберг, Дж.Данциг, Л.Канторович, В.Новожилов, О.Орлов,
В.Царьов та ін.
Не зважаючи на те, що розроблено велику кількість моделей різної
повноти і складності, існує певний простір для нових досліджень, особливо в
області адаптації існуючих моделей і методів оптимізації виробничої програми
до особливостей господарсько-виробничої діяльності кожного підприємства.
Це означає, що проблема оптимізації виробничої програми підприємства
залишається актуальною завжди, оскільки її формування залежить від впливу
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які швидко змінюються.
Процес виробництва однорідної продукції протягом періоду планування
ставить за мету задоволення попиту, який змінюється у часі в залежності від
сезону. Загальні витрати складаються з витрат на виробництво, зберігання та
імпортування
продукції.
Можливості
підприємства
обмежуються
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максимальною потужністю технологічного обладнання і можливим вмістом
складів для готової продукції, тому виробнича політика на тривалий часовий
період планування визначає періоди, коли попит треба забезпечити
виготовленою продукцією безпосередньо з власного цеху, а коли
використанням запасів готової продукції або закупівлі цієї продукції у інших
підприємств.
Вхідними параметрами цієї задачі є: попит, питомі витрати на випуск
одиниці продукції, її зберігання та придбання за імпортом. Необхідно
визначити оптимальний графік виробництва, створення запасів ресурсів та
готової продукції по періодам, який мінімізує загальні витрати.
Таким чином, мова йде про задачу оптимального управління потоком
продукції за схемою «виробництво-запаси-імпорт» з позицій мінімізації
загальних витрат.
Для побудови динамічної моделі цього типу скористаємося матричною
моделлю транспортної задачі, де у ролі джерел постачання виступають об’єми
випуску продукції у часові періоди (рядки матриці), отримання продукції по
імпорту чи зі складів, а в ролі споживачів – попит у часові періоди (стовпці
матриці).
Модель використовує три матриці: питомих виробничих витрат (початкові
дані); плану (звідки, куди і скільки) і витрат на задоволення попиту, і три
вектори: попиту (P), виробничих потужностей (V) і об’ємів складів (G), а також
величину початкового (перехідного) запасу (у0).
За допомогою рекурентних формул обчислюються витрати на зберігання
(чим триваліше зберігання, тим воно дорожче) і розподілу виготовленої
продукції по періодам зберігання та постачання.
Проведемо формалізацію задачі та позначимо: весь період планування Т
складається з n часових періодів (місяців); для кожного t-го періоду постачання
(виробництво, склад, імпорт) і z-го періоду задоволення попиту (t, z = 1, …, n)
задано:
t – поточний номер рядка матриці відповідає періоду випуску;
z – поточний номер стовпця матриці відповідає періоду отримання;
dz - замовлення на продукт, яке потрібно задовольнити (dz >=0 для всіх z);
V – матриця питомих витрат, де:
vtt – питомі «чисті» виробничі витрати на випуск і відвантаження одиниці
продукту в той же t-ий період випуску (без зберігання), головна діагональ
матриці питомих витрат;
vtz – питомі «брудні» витрати на продукт, який виготовлений в t-ий і
відвантажений у майбутній z-ий період зі складу (z > t), це верхня трикутна
підматриця (де з кожним наступним періодом вартість зростає на 0,3 умовні
одиниці за рахунок зберігання);
vtz – питомі «форс-мажорні» витрати на продукцію, тобто ця величина у
клітинці визначає додаткові досить солідні витрати, пов’язані з невчасно
виконаним замовленням – компенсацію втрат замовника із-за затримки
поставки замовленої продукції, або забезпечення замовлення за рахунок
імпорту;
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Рt – максимально допустима виробнича потужність в t-ий період;
y0 – початковий запас;
хtz – об'єм відвантаження продукції, виготовленої в t-ий період,
споживачам в z-ий період (у тому числі й t-ий), елементи цієї матриці треба
знайти.
Сформульована задача відноситься до класу оптимізаційних задач.
Знайти матрицю X = {xtz} розміром nxn, де t, z = 1, …,n таку, щоб загальні
витрати на виробництво, зберігання та імпорт
V ⋅ X → min

при обмеженнях:
n

∑x
i =1

tz

= d z - повне забезпечення попиту згідно замовлень;

xtt ≤ Pt - випуск в t-ий період не перевищує максимальної потужності;

випуск в t-ий період не перевищує максимальний обсяг
складського приміщення;
xtz - невід’ємні, цілі.
Для розв’язання задачі одним з доступних методів є MS Excel - ефективне
середовище для підготовки табличних даних, організації та проведення
дослідження на сформованій оптимізаційній моделі. Для розв’язання
оптимізаційної задачі застосовується спеціальна програмна надбудова «Поиск
решения…», що не потребує капіталовкладення чи відповідної підготовки за
межами освітньої програми бакалавр.
Розглянемо приклад рішення задачі оптимізації «виробництво-запасиімпорт» на прикладі підприємства, що виготовляє безалкогольні напої.
Планується діяльність підприємства на 4 місяці, протягом яких продукт
виготовляється, частина зразу відвантажується, а залишки у вигляді запасів
зберігаються на складі, щоб у відповідний період задовольнити попит. Якщо
власними ресурсами попит не забезпечується, або випускати і зберігати
виходить дорожче, використовується імпорт. Виробничий процес починається,
маючи початковий (перейшов з попереднього періоду планування) запас,
величиною 15 од., який зберігається на складі і може бути використаний будьколи. Задана матриця витрат, де на головній діагоналі – витрати на
виробництво (28; 27; 27,8; 29), вище її – витрати на зберігання (за кожен місяць
0,3 од.), нижче її – витрати на придбання імпорту. Задані обмеження на
максимальний об’єм виробництва (потужність) - (60; 62; 64; 66), на попит –
(58;36;34;59) та на складські приміщення - в усі періоди 45 од., а також
необхідно забезпечити, щоб наступний виробничий процес (вересень-грудень)
починався, маючи початковий запас, величиною 7 од. Відомо, що витрати на
зберігання початкового запасу у кожний початковий місяць періоду планування
дорівнює половині витрат на зберігання за кожен місяць, тобто 0,15 од.
Сформулюємо математичну модель задачі.
Цільова функція, що відповідає сумарним затратам на виробництво,
зберігання та імпорт, має вигляд:
xtt ≤ Gt -

ISSN 2567-5273

39

www.moderntechno.de

Modern engineering and innovative technologies

Issue 7 / Part 3
5

5

F = ∑∑ vtz ⋅ xtz → min

(1)

t =1 z =1

при цьому задача має наступні обмеження:

 x11 + x12 + x13 + x14 + x15 = 60
 x + x + x + x + x = 62
21
22
23
24
25

обмеження по потужності:  x31 + x32 + x33 + x34 + x35 = 64
 x + x + x + x + x = 66
42
43
44
45
 41
 x51 + x52 + x53 + x54 + x55 = 15
 x11 + x21 + x31 + x41 + x51 = 58
 x + x + x + x + x = 36
22
32
42
52
 12
обмеження по попиту:  x13 + x23 + x33 + x43 + x53 = 34
 x + x + x + x + x = 59
24
34
44
54
 14
 x15 + x25 + x35 + x45 + x55 = 7
 x11 + x21 + x31 + x41 + x51 = 45
 x + x + x + x + x = 45

обмеження на складські приміщення  12 22 32 42 52
 x13 + x23 + x33 + x43 + x53 = 45
 x14 + x24 + x34 + x44 + x54 = 45

xtz ≥ 0, (t = 1,...5; z = 1,...5)
умови невід’ємності
Реалізація рішення задачі в MS Excel наведена на рис. 1.

(2)

(3)

(4)
(5)

Рис. 1. Розрахункова форма оптимізації виробничої програми в MS Excel
Таким чином, матриця потоків показує по рядках об’єми продукції, які
замовники отримують зразу чи зі складу, наприклад, січневий випуск продукції
відвантажується у січні (45 од.), всього у січні випущено 45 за потужністю 60.
Початковий запас відвантажено у січні (23 од.) для задоволення замовлення
(58) і у березні (2 од.) для задоволення замовлення (34). Загальні витрати склали
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5015.8, які розподілені по періодах споживання.
Висновки. При використання проведеного економіко-математичного
моделювання щодо оптимального формування виробничої програми
досягається ефективне функціонування підприємства. За рахунок оптимізації
виробничої програми керівники підприємства мають можливість швидко
відреагувати на зміну попиту на продукцію на ринку та ухвалити науковообґрунтовані управлінські рішення щодо планування обсягів виробництва.
Оптимізація виробничих бізнес-процесів дає можливість більш раціонально
використовувати
ресурси
підприємствам,
відповідно,
отримувати
максимальний прибуток та мінімізувати витрати, що є пріоритетними
завданнями для будь-якого підприємства.
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Abstract: The mathematical model of the production program of the enterprise, whose
demand for products changes over time depending on the season, is presented. Total costs consist
of production, storage and delivery costs from external sources. The company's capabilities are
limited by the maximum capacity of technological equipment and the content of finished product
warehouses, so the production policy for a long planning period determines the periods when the
demand for finished products will be met directly from the workshop, and when the stocks of
finished products in the warehouse. Calculations in the MS Excel environment using the "Solution
Search" add-in are also provided. The testing of the method under consideration allows to confirm
the possibility of its application and implementation.
Key words: mathematical model, production program, transport problem.
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INNOVATIVE APPROACH TO MANAGING OF ENERGY PRICING

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
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P.h.D in economic / к.э.н.
Science company MAE, Kyiv, Choryva str. 33 of. 42 04070
Научная компания МЭЙ, Киев, ул. Хорива,33 оф.42
Abstract. This paper deals with the management of energy pricing processes. The article
involves innovative approach to managing of these processes considering the current situation in
the consumed market. These innovative approach especially concerns the countries with low goods
prices and low income of the population. Considering opportunities of the inside consumed market
allows to keep the competitive own Industry and welfare of own populations. This paper offers the
way to reconciliation of interests consumers and energy companies.
Эта статья посвящена управлению процессами ценообразования на энергию. В
статье используется инновационный подход к управлению этими процессами с учетом
текущей ситуации на потребляемом рынке. Этот инновационный подход особенно касается
стран с низкими ценами на товары и низкими доходами населения. Рассмотрение
возможностей
внутреннего
рынка
потребителей
позволяет
сохранить
конкурентоспособную собственную индустрию и благосостояние собственного населения.
Эта статья предлагает способ согласования интересов потребителей и энергетических
компаний.
Key words: innovation, management, energy. - инновации,управление, энергия

Introduction
Meeting the needs of all members of society is one of the most important goals
of each state. In order to adequately and fairly distribute financial flows, each country
regulates the prices in these areas where market relations can not do it in a natural
way because a monopoly position of one of the parties to these relationships. Such
relationships with monopolist in the energy industry a particularly significant impact
on all members of society.
State regulation of financial relations between energy consumers and their
suppliers should be to take into account not only the cost of energy resources, but also
the ability of consumers to pay the bills for their consumption. In spite of the
monopoly position of energy companies and companies that provide energy supplies
to consumers, market relations exist in this field not only within the industry but also
in relations with consumers. Fair level of prices in this final market is determined by
the level of ability of painless payments for the consumers.
The establishment of such energy prices for which consumers will have
competitive products and the population will have a decent standard of living is the
fulfillment of one of the maim missions entrusted to state authorities.
In countries with low product prices and low population’s incomes, the main
emphasis in setting energy tariffs should be not only the needs of energy company,
but also ability to pay bills by consumers. Old primitive approaches to setting prices
under the rule “costs +” can already harm the industry, service enterprises and cause
impoverishment of own people.
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Main part
Many civilized countries provide state support for the most vulnerable citizen to
pay for housing ensuring the right for all citizens to reside in civilized housing.
However this applies to 5% of the total population [1]. The rest of the able-worked
members of the community are working and able to pay bills foe supplied energy
resources and provide a decent life for their family.
In cases when the number of members of a society (families) requiring of state
support is significantly higher than 5%, it means that working members of society
can not earn enough money to pay for energy supplies and this is a serious
economical problem for this country, which will entail political problems.
Such situation in the state indicates that financial flows are distributed
incorrectly. It means either the level of wages is too low or the prices for services of
the monopolists established above the opportunities of the consumer market.
Also, if the number of members of society(families) which need of state support
for payment of utilities is so big, the fair question appears: are they unemployed
citizens because if these person work , why they can not earn for payment of utilities?
Also if 20-30% population can not earn money for payment of utilities, it means that
these payments are strongly burdensome for else minimum 10-15% population.
Table 1.
Natural gas costs for population: rating of European countries [5].
Place
Country
The amount of
Natural gas price in
natural gas in m3
$ for 1000m3
available for the
average monthly
salary of residence in
2018
1

Luxembourg

8392

478

2

Kazakhstan

7440

56

3

Russia

6357

95

4

Liechtenstein

5982

992

5

Great Britain

5598

576

6

Belgium

4104

662

7

Germany

3923

732

8

Ireland

3530

780

9

Austria

3576

839

10

Netherland

3495

979

11

Denmark

3280

1050

12

Belarus

3178

125

13

France

3161

835
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14

Sweden

2419

1351

15

Estonia

2357

495

16

Turkey

2333

293

17

Greece

2222

672

18

Croatia

2049

439

19

Italy

1953

1049

20

Spain

1946

1039

21

Slovenia

1895

638

22

Hungary

1696

438

23

Romania

1662

371

24

Lithuania

1629

475

25

Poland

1588

530

26

Slovakia

1580

534

27

Latvia

1577

471

28

Czech Republic

1455

680

29

Bosnia and
Herzegovina

1375

369

30

Portugal

1314

959

31

Serbia

1299

407

32

Bulgaria

1255

450

33

Ukraine

987

266,3

34

Moldova

749

372.9

Average

2867

602,8

Of course, energy industry is very important area for each society and in the case
setting energy prices according to the opportunities of consumer’s market, this
industry will meed governmental support. In this case it will be public investments
from the State Budget where other members of society pay taxes, but not the own
money of monopolist received also from the state budget through state support for
population for payment too high energy prices. So, establishment of energy prices
according to opportunities of consumer market and providing direct support to the
energy industry is more economically fair way to resolve such a difficult situation in
the society.
Money received as public investment should reflect the increasing of the state
share in the property of these companies. The economical laws of civilized countries
work so. The market laws work in energy area no matter there is sufficient number of
competing suppliers or there is only a monopolist. This market is created by
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consumers. Therefore the state regulation of energy prices in this market should take
into account the ability of these consumers to pay bills for consumed energy
resources.
In my opinion, in order to determine right market energy prices, it needs to use
the ratio of energy prices to different product prices or the amount of payment for
energy resources to the amount of average population’s income. By the comparing
these indications in separate groups of consumers with similar ration in the goods,
services or population’s incomes with similar indication in civilized countries you can
understand which energy price’s level is possible to use for setting of energy prices
for each group of consumers. Regulation of energy prices in such will bring benefits
for all members of society. After such regulation of energy prices industry should be
competitive and the population shouldn’t be worked mainly in order to pay bills for
consumed energy.
On the whole, the regulator should only set marginal prices, providing
opportunities for maneuvers for energy companies themselves to set additional
benefits for individual consumer groups at their own funds. The indicator of market
opportunities of the population can be the ratio of energy prices to average wages.
Comparison of such ratios in different countries can be oriented towards the living
standards of their own population after establishing a certain level of prices. In order
to keep the country from the outflow of the able-worked population, this ratio should
not be lower than such ratio at least in neighboring countries.
This is a view from the side of consumers for which energy resources is
extracted and supplied. They are the most important in this process. Established
prices by the rules of respect for the consumer are also a market prices as well as the
prices which will be harmless for the consumer’s payments. So, the market energy
prices are not the prices from foreign energy markets which correspond to relative
high incomes consumers. The market energy prices are the prices which correspond
to internal conditions in the consumer market.
Now it is possible to return to the considerations of “costs plus the necessary
profit” of monopolists. Certainly marketable products at such market prices will not
coincide “costs plus” .Only now the main regulatory process begins. It will be in the
fact that the costs of monopolists will be considered in detail in order to optimize
them, and the marketing laws will be applied to the consumers market. Maybe such
regulator actions will no longer lead to a situations when the consumers pays for a
strange route of energy resources. As well as the huge cross-subsidization of some
consumers by others through the state budget will not appear anymore.
The application of marketing laws foe energy pricing will create a system of
different tariffs that will meet the different costs of delivery, quality of goods and
services. The establishment of marginal prices will create additional opportunities for
energy suppliers regarding an individual approach to consumers. It will accordingly
create additional requirement for activity of economists who work in this area. In this
case, the high salary of these economists in the event of successes their companies
will meet their qualifications.
Privatization in this area can play a significant role in the process of optimizing
costs. This will allow to reduce the expenditures of the State Budget that are spend to
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cover the gap between the possibilities of paying bills for consuming energy
resources by consumers and the needs of energy companies.
How? The privatization of state- owned companies and companies with 100% of
state owned shares will allow to split the private companies funds from public funds
provided by the state in the form of state investments in the event of insolvency of
consumers to cover the costs of these companies.
For example, today in Ukraine the commodity product of suppliers of energy
resources includes about 30% of the state budget funds which the state spends on
granting subsidies to they unable to pay bills.(4). That is the fact, when members of a
society who pay the full cost of consumed energy resources, pay additionally also for
other members of society payments for energy in the form of payments to the state
budget. This magnitude of cross-subsidization through the state budget is pretty
significant in this country.
In this situation, a clear distribution of funds that can be paid by consumers of
energy resources and money provided by the state to cover the gap between
marketable and necessary costs for these companies will start the mechanism of
competition for energy companies for their own profits.
In my opinion, if the private interests of managers and owners of these energy
companies will be transformed from the use of expenditures in the corruption
schemes of strange energy flows into fight for their own dividends it will be possible
not only to optimize costs but also to contribute to the self-destruct of corruption in
this very attractive for corruption industry..
Conclusions
For countries where there are significant differences between consumers’ ability
to pay bills for consumed energy resources and the needs for energy companies, the
introduction of subsidies for consumers is mainly harmful to the population and to the
state as a whole. Consumers receiving, accounts that for exceed their ability to earn
and pay do not try to increase their own income by increasing labor productivity, as
it is already outside their capabilities, and energy companies, getting everything, they
need from the state have not incentive for optimization of their own costs. To create
an effective scheme of matching products that consumers pay for without
compromising their household and costs of energy companies it is necessary:
1. to adhere to certain proportions between the possibilities of paying bills and
the prices of energy for consumers. This proportion should be realistic to payment or
encourage consumers to reduce energy consumption by introducing energy saving
technologies;
2.to privatize power companies in such a way as to move the private interest of
their managers and owners in the sphere of receiving their own dividends from
activities.
3. to divide the company’s own funds and funds from the state budget, which the
state provides to cover the difference between the opportunities of the consumer
market and the needs of energy companies;
4. setting energy prices it needs to use marketing laws as by regulator as by
energy companies.
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Abstract. The aim of the article is to provide a detailed description and analysis of the
libraries used in the Python programming language, where the Q-Orca backend is implemented.
The content of the article is an overview, with a great deal of attention given to the classification of
libraries used in the development of the Q-Orca platform backend and their purpose, as well as
details of the capabilities of the standard Python libraries. Practical value. Software products
written using the Python programming language libraries work in the same way, regardless of
which operating system they are running on. Results. One of the attractive aspects of the Python
programming language is the numerous standard libraries. Libraries of the programming language
Python have many different functions, and even more in many modules and scripts available on the
Internet.
Key words: Python, standard library, Q-Orca, backend.

Introduction.
The current situation in sport competitions demands occurrence of one and
versatile platform for competitions’ data management. Wide range of sites intended
to facilitate processes of contests do not meet all needs of organizers and competitors.
Therefore, Q-Orca is expected to become the thing that will work it out.
A list of functions covered by the platform:
–event creating;
–adapting event to organizers;
–signed up competitors accounting;
–team creating;
–registration in Q-Orca;
–registration in events;
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–team editing as a team captain;
–downloading of automatically created badges;
–downloading of events documentation;
–system administration;
–transforming users into managers to create and edit events;
–providing access to events’ results on-line.
The main driving force for all of them is Python, and another thing comes in
handy during a site development – Python libraries.
The purpose of article is to classify libraries used in Q-Orca backend
development and to highlight their purpose and profitability, thus simplify a process
of learning for persons working with Python.
The tasks are:
To classify Python libraries used in Q-Orca backend development.
To describe libraries and show some examples of their use.
A relevance of this article is that for the time being Python is the fifth most used
as a professional language in Ukraine and the eighth in the list of languages a person
wants to learn next according to Dou [1].
A new element is that there is no comprehensive and complex article that would
cover all below-mentioned questions from different views and both for prepared and
non-prepared readers.
Main part. There are roughly ten groups presented below. Amazon. In 2006,
Amazon Web Services (AWS) began offering IT infrastructure services to businesses
in the form of web services -- now commonly known as cloud computing. One of the
key benefits of cloud computing is the opportunity to replace up-front capital
infrastructure expenses with low variable costs that scale with your business. With
the Cloud, businesses no longer need to plan for and procure servers and other IT
infrastructure weeks or months in advance. Instead, they can instantly spin up
hundreds or thousands of servers in minutes and deliver results faster [2].
Boto3 makes it easy to integrate your Python application, library, or script with
AWS services including Amazon S3, Amazon EC2, Amazon DynamoDB, and more.
Boto3 has two distinct levels of APIs. Client (or "low-level") APIs provide one-toone mappings to the underlying HTTP API operations. Resource APIs hide explicit
network calls but instead provide resource objects and collections to access attributes
and perform actions [3].
Botocore is a low-level interface to a growing number of Amazon Web
Services. Botocore serves as the foundation for the AWS-CLI command line utilities.
It will also play an important role in the boto3.x project. The botocore package is
compatible with Python versions 2.6.5, Python 2.7.x, and Python 3.3.x and higher [4].
S3transfer is a Python library for managing Amazon S3 transfers.
Text encoding. Chardet universal encoding detector for Python 2 and 3. Current
version is a continuation of Mark Pilgrim’s excellent chardet. Previously, two
versions needed to be maintained: one that supported python 2.x and one that
supported python 3.x. Dan Blanchard and other maintainers recently merged with Ian
Cordasco’s charade fork, so now we have one coherent version that works for Python
2.6+.
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In Cyrillic it detects KOI8-R, MacCyrillic, IBM855, IBM866, ISO-8859-5,
windows-1251 [5].
Cyrtranslit. Bi-directional Cyrillic transliteration. Transliterate Cyrillic script
text to Roman alphabet text and vice versa. Transliteration is the conversion of a text
from one script to another. Current version supports transliteration for Serbian,
Macedonian, Montenegrin, and Russian [6].
Dates and calendars: Jdcal. This module contains functions for converting
between Julian dates and calendar dates. Different regions of the world switched to
Gregorian calendar from Julian calendar on different dates. Having separate functions
for Julian and Gregorian calendars allow maximum flexibility in choosing the
relevant calendar [7].
The dateutil module provides powerful extensions to the standard datetime
module, available in Python. It allows computing of: relative deltas, relative deltas
between two given date and/or datetime objects, dates based on very flexible
recurrence rules, also parsing of RFC strings and generic parsing of dates in almost
any string format are supported as well, etc [8].
Pytz brings the Olson to database into Python. This library allows accurate and
cross platform timezone calculations using Python 2.4 or higher. It also solves the
issue of ambiguous times at the end of daylight saving time, which you can read more
about in the Python Library Reference (datetime.tzinfo). Almost all of the Olson
timezones are supported [9].
Fomats and docs. JMESPath (pronounced “james path”) allows you to
declaratively specify how to extract elements from a JSON document. The result of
applying a JMESPath expression against a JSON document will always result in valid
JSON, provided there are no errors during the evaluation process. Structured data in,
structured data out [10].
Docutils is an open-source text processing system for processing plaintext
documentation into useful formats, such as HTML, LaTeX, man-pages, opendocument or XML. It includes reStructuredText, the easy to read, easy to use, whatyou-see-is-what-you-get plaintext markup language [11].
et_xmlfile is a low memory library for creating large XML files. It is based upon
the xmlfile module from lxml with the aim of allowing code to be developed that will
work with both libraries. It was developed initially for the openpyxl project but is
now a standalone module. The code was written by Elias Rabel as part of the Python
Düsseldorf openpyxl sprint in September 2014 [12].
Openpyxl is a Python library for reading and writing Excel 2010
xlsx/xlsm/xltx/xltm files. It was born from lack of existing library to read/write
natively from Python the Office Open XML format [13].
Pictures and QR: Pillow is the friendly PIL fork by Alex Clark and
Contributors. PIL is the Python Imaging Library by Fredrik Lundh and Contributors
[14].
PyPNG is written in Python. The most obvious “competitor” to PyPNG is PIL.
Depending on what job you want to do you might also want to use Netpbm (PyPNG
can convert to and from the Netpbm PNM format), or use ctypes to interface directly
to a compiled version of libpng [15].
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The pyqrcode module is a QR code generator that is simple to use and written in
pure python. The module is compatible with Python 2.6, 2.7, and 3.x. The module
automates most of the building process. Generally, QR codes can be created using
only two lines of code. Unlike many other generators, all of the automation can be
controlled manually. QR codes can be saved as SVG, EPS, PNG (by using the pypng
module), and plain text. PIL is not used to render the image files. A developer can
also display a QR code directly in a compatible terminal [16].
WEB. Requests is an Apache2 Licensed HTTP library, written in Python. It is
designed to be used by humans to interact with the language. This means you don’t
have to manually add query strings to URLs, or form-encode your POST [17].
Certifi is a carefully curated collection of Root Certificates for validating the
trustworthiness of SSL certificates while verifying the identity of TLS hosts. It has
been extracted from the Requests project [18].
Gunicorn 'Green Unicorn' is a Python WSGI HTTP Server for UNIX. It's a prefork worker model. The Gunicorn server is broadly compatible with various web
frameworks, simply implemented, light on server resources, and fairly speedy [19].
IDNA (Internationalized Domain Names). Support for the Internationalised
Domain Names in Applications (IDNA) protocol as specified in RFC 5891. This is
the latest version of the protocol and is sometimes referred to as “IDNA 2008”.
This library also provides support for Unicode Technical Standard 46, Unicode
IDNA Compatibility Processing.
This acts as a suitable replacement for the “encodings.idna” module that comes
with the Python standard library, but only supports the old, deprecated IDNA
specification (RFC 3490).
Conclusions.
The conclusion is that one of the attractive aspects of the Python programming
language is a rich standard library. There are tools for working with many network
protocols and Internet formats, for example, modules for writing HTTP-servers and
clients, for parsing and creating e-mail messages, for working with XML, etc. A set
of modules for working with the operating system allows you to write a cross platform applications. There are modules for working with regular expressions, text
encodings, multimedia formats, cryptographic protocols, archives, data serialization,
support for unit testing, etc.
In this article, we made a brief description of the Python library. As you can see,
the language has many different functions already in the standard library, and even
more in the many modules and scripts available on the Internet.
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Аннотация. Целью статьи является подробное описание и анализ библиотек
применяемых в языке программирования Python, на котором реализован бэкэнде платформы
Q-Orca. Содержание статьи представляет собой обзорный характер, при этом большое
внимание уделяется классификации библиотек, используемых в разработке бэкэнда
платформы Q-Orca, и их назначению, а также подробно говорится о возможностях
стандартных библитек Python. Научная новизна. Программные продукты, написанные с
применением библиотек языка программирования Python работают точно так же,
независимости от того, на какой операционной системе работает. Результаты. Одним из
привлекательных аспектов языка программирования Python является многочисленное
количество стандартных библиотек. Библиотеки языка программирования Python. имеют
много разных функций, и даже больше во многих модулях и сценариях, доступных в
Интернете.
Ключевые слова: Python, стандартная библиотека, Q-Orca, бэкенд.
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Анотація. У статті досліджено сучасний етап розвитку так званих старт-міст.
Розглянуто основні концепції та напрямки можливого застосування певних можливостей,
що дозволять розширити функціонал сучасного міського простору. Окреслено наявні та
майбутні елементи розумних міст по всьому світу.
Ключові слова: розумні міста, кібербезпека, футуризм, соціальний простір,
бездротові системи.

Вступ
Містобудівництво призвело до зміни парадигми в XXI столітті, і науководослідницька діяльність для розумних міст стала пріоритетним завданням
завдяки безпосередній участі промислових і політичних організацій, практиків
та наукової спільноти. Хоча інформаційні технології та комунікації
розвинулись в геометричній прогресії, і розумні міста стають реальними, ця
концепція все ще знаходиться в стадії розробки.
За оцінками Організації Об'єднаних Націй, у 2015-2050 роках населення
світу збільшиться на 32%, тобто з 7,2 до 9,7 млрд. жителів, тоді як міське
населення збільшиться на 63%, з 3,9 до 6,3 млрд. жителів. Нинішні оцінки
дозволяють припустити, що до 2030 року понад 60% населення світу буде жити
у містах, а значне зростання буде в Африці, Азії та Латинській Америці.
Потреба в урбанізації зумовлена, з одного боку, міграцією населення з
сільської місцевості до міст - в надії на краще життя (для роботи, освіти,
медичної допомоги, доступу до культури тощо), а з іншого - міграція з бідних
країн або під час соціальних та військових конфліктів в промислово розвинені
країни. У цих умовах в 2050 році Індія досягне 1,7 мільярдів мешканців, з її
мегаполісами Мумбаї (42 мільйони) і Нью-Делі (36 мільйонів), Китай буде
стійким у розмірі 1,34 мільярда жителів, з містом Шанхай (21 мільйон ), тоді як
Нігерія та Індонезія досягнуть відповідно 399 мільйонів та 321 мільйонів
жителів.
Оскільки наша планета стає більш "міської", міста повинні стати
розумнішими. Розширена урбанізація вимагає нових методів та шляхів,
інноваційних, для управління складністю міського життя: перенаселення,
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споживання енергії, управління ресурсами та охорона навколишнього
середовища тощо.
Першими мегаполісами у світі (з більш ніж 10 мільйонами жителів у 1970
році) були Нью-Йорк і Токіо; ці міста володіли необхідною інфраструктурою та
ресурсами для забезпечення потреб своїх громадян. Проте більшість нових
мегаполісів розташовані в країнах, що розвиваються, мають велику кількість
бідних людей та обмежені ресурси, інфраструктури або системи, які не можуть
задовольнити зростаючий попит. Ці мегаполіси, широко розповсюджені на
поверхні, не здатні належним чином розвиватися, щоб задовольнити темпи
зростання кількості мешканців, були хаотичними та небезпечними, маючи
обмежені послуги у сфері охорони здоров'я та освіти. За цих умов конкуренція
за продовольчі, водні та енергетичні ресурси буде швидко зростати.
Еволюція концепції розумних міст
Занепокоєння щодо сталого розвитку міських поселень було
найважливішим аспектом життяяк архітекторів, так і вдаи. У книзі "Міста для
садів завтра", опублікованої в 1898 році англійським міським архітектором
Ебенезером Ховардом, урбанізм трактується як окрема категорія, яка є
способом перетворення нетрів у квартали, здатні забезпечити можливості та
комфорт. Француз Євген Енаард, що був одним з перших містобудівників, який
вплинув на розвиток майбутніх європейських міст, сказав у своєму виступі в
Королівському інституті британських архітекторів: "Моя мета полягає у
вивченні впливу прогресу сучасної науки і промисловість може здійснювати
планування та, зокрема, аспекти "Міст майбутнього". Міста завтра будуть
більш сприйнятливі до перетворень та прикрас, ніж Міста вчорашнього ».
Аспекти, які характеризують міста майбутнього, були прийняті протягом
багатьох років. У міжвоєнний період модерністські планувальники та
архітектори висунули ідеї з метою полегшення помилок, спричинених
галузевою стратегією, і перетворення міст у зелені. Згодом французький
урбаніст Раймонд Лопес переглянув зміст поняття "урбанізм" у книзі "L'avenir
des villes", в якому говориться, що урбанізм є "невід'ємним інструментом для
життя та життєздатності людей", тоді як іспанський архітектор Мігель Фісак
запропонував свою роботу "La Molecula Urban" як заміну нинішній моделі міст
"дружні / приємі міста".
У останніх десятиліттях значно покращився лексикон, який описує
характеристики міст майбутнього, щоб краще пояснити велику кількість
концепцій, заохочуваних зацікавленими сторонами та групами інтересів.
Популярність різних конкретних термінів змінилася в часі залежно від ідей,
яким сприяють університети, бізнес середовище, політичні одиниці та
громадянське суспільство.
Спеціалісти з різних інституцій запропонували визначення для розумного
міста, такі як:
• "Смарт місто" використовує інформаційну та комунікаційну технологію
(ІКТ) для підвищення її життєздатності, працездатності та стабільності [Рада з
питань інтелектуальних міст 2014];
• Місто, яке контролює та інтегрує умови всієї критичної інфраструктури ISSN 2567-5273
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в тому числі дороги, мости, тунелі, рейки, метро, аеропорти, морські порти,
комунікації, вода, енергетика, навіть великі будівлі – що иожн краще
оптимізувати свої ресурси, планувати його профілактику діяльність та контроль
за аспектами безпеки при максимальному обслуговуванні своїх громадян
(Технічна та наукова інформація в офісі США);
• Розумне місто можна розглядати як визначений географічний простір,
здатний керувати ресурсами (природними, людськими, обладнанням, будівлями
та інфраструктурою), а також відходами, спричиненими людським стилем
життя; вона повинна бути стійкою і не бути шкідливою для навколишнього
середовища.
Дослідження, розроблене організацією “Catapult Future Cities”,
представляє місто в двох загальних формах, тобто "містах майбутнього" та
"майбутнє міст", які використовуються академічними колами, а також
практиками та політиками:
1) Майбутнє міст: термін, прийнятий для того, щоб запропонувати шлях
забезпечення потреб міст у майбутньому, беручи до уваги їхню роль у
майбутньому, а також тиск та загрози, з якими вони стикаються, з тим щоб
допомогти громадянам успішно адаптуватися до будь-якого стану.
2) майбутні міста: відображає бачення / цілі людей щодо характеристик
міст (як вони працюватимуть, які системи вони покладаються і як вони будуть
взаємодіяти з громадянами, владою, бізнес середовищем, інвесторами та з
середовищем, в якому вони будуть жити).
Важливо відзначити, що термін "майбутні міста", що рідше
використовується для визначення технологічного виміру, замінив вираз
"майбутнє міст" починаючи з 2009 року. Це піднесення терміну "майбутні
міста" пов'язане з тенденцією розділення міських областей на нові дисципліни інженерія, цивільне будівництво, енергетика, ІТ та екологія. З іншого боку,
вираз "майбутнє міст" пов'язаний із традиційним мисленням, плануванням та
політикою. Цей термін широко використовується у Великобританії, Північній
Америці, Південній Азії та Латинській Америці. На міському рівні існує інтерес
до терміну "майбутні міста" у великих містах із заходу та сходу, включаючи
Сінгапур, Мумбаї, Лондон та Сан-Франциско.
В Японії, беручи до уваги демографічне майбутнє міст (середній вік
населення досягне дуже високого рівня), більш прийнятна концепція
компактного міста і зручність поруч з високою щільністю населення.
Згідно з "Google Trends", термін "Еко Сіті" мав більш широке визнання в
Південній Азії, Австралії, Західній Європі та Північній Америці, а "Розумне
місто" було широко прийнято в Європі та Північній Америці. Терміни "зелене
місто" та "компактне місто" мають відношення до компаній Північної Америки
та Австралії, тоді як в Індії такі терміни як "Смарт місто" та "Інноваційне місто"
широко використовуються. У Лондоні найчастіше використовується термін
"Інтелектуальне місто" (синонім Smart City), тоді як в Нью-Йорку для термінів
"Компактне місто", "Живе місто" та "Зелене місто" видно помітний інтерес.
Однак, незалежно від назви, міста майбутнього повинні адаптуватися, щоб
пом'якшити наслідки / сприяти: зміні клімату; приросту населення; глобалізація
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економіки, демографічні ризики та екологічні залежності; розвиток технологій;
геополітичні зміни; рухливість людини (включаючи міграції); населення
старіння; соціальні конфлікти та нерівність; небезпека (щодо енергії, їжі, води);
зміни у державному та інституційному секторах.
Характеристика розумних міст
Інтелект міста задається набором фізичних і законодавчих інфраструктур,
які підтримують економічний розвиток, забезпечення соціальної інтеграції та
дозволяють захист навколишнього середовища.
Стандарт ISO 37120/2014 під назвою "Сталий розвиток громад" визначає
17 ключових показників оцінки діяльності міст з точки зору забезпечення
міського обслуговування та якості життя, тобто економіки, освіти, енергетики,
навколишнього середовища, фінансів, протипожежної та надзвичайної
допомоги, управління, охорона здоров'я, відпочинок, безпека, притулок, тверді
відходи, телекомунікації та інновації, транспорт, міське планування, стічні
води, вода та санітарія. Ці показники, які можуть включати декілька підпоказників, є головним пріорітетом для керівників міст, політиків, дослідників,
бізнес-лідерів, планувальників, дизайнерів та інших фахівців, щоб зосередити
увагу на ключових питаннях та запровадити політику для більш життєздатних,
толерантних, стійких, економічно привабливих та процвітаючих міст.
Інформаційні технології та засоби комунікації (IT & C) мають важливе
значення для розумного міста з метою:
• Ефективного використання інфраструктури та забезпечення сталого
розвитку з економічної, соціальної та культурної точки зору;
• Залучення громадян на рівні місцевої адміністрації за допомогою
системи електронної участі;
• Підтримки навчання для отримання досвіду, адаптації та отримання
інноваційних рішень, щоб більш ефективно та швидко реагувати на зміни.
Домен IT & C безперервно розвивається, що дозволяє міцно інтегрувати
всі виміри розумного міста, що стосується людського інтелекту, колективного
інтелекту, а також штучного інтелекту фізичних компонентів міста. Розвідка
міста створюється шляхом взаємоз'єднання цифрових телекомунікаційних
мереж (нервів), інтелект інтегрується в системи (мозок), датчики та фізичні
компоненти (сенсорні органи), а також програмні засоби (знання та пізнавальні
характеристики).
Для полегшення використання баз даних та програмних застосувань була
створена нова концепція, яку назвали "Інтернет речей" (IoT). Інформація,
зібрана за допомогою сенсорів та програмних платформ, зберігається на
хмарних серверах, які потім доступні різними користувачами (як людськими,
так і автоматичними системами) за допомогою програмних засобів. Проте в
рамках відкритих умов доступу до інформації безпека даних є критичною, щоб
уникнути економічних або соціальних втрат. Через що наразі люди ще не надто
довіряють даним технологіям. Щороку величезні кошти вкладаються не у самі
технології, а у їх захист від кіберзлочинців.. Наше майбутнє залежить не лише
від нових технологій, а й від змін у наших головах.
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Зв’язок між Smart Grids та Smart city
Розумні міста інтегрують як вертикально, так і горизонтально різні
інфраструктури або системи, і з цієї причини їх іноді називають "системами
систем". Незважаючи на те, що інфраструктура IT & C є рівнем підтримки для
програм управління та керування, інтелектуальна мережа є системою, яка
забезпечує роботу всіх інших систе. У той же час пілони для розумного міста це спосіб, яким різні складові міста працюють разом як єдине ціле і
"пристосовуються", працюючи в екстремальних умовах.
Інфраструктура електроенергії є одним з найважливіших інструментів
будь-якого міста. Недоступність електроенергії протягом тривалого періоду
часу в кінцевому підсумку призведе до недоступності всіх інших
інфраструктурних мереж. "Інтелектуальна енергія" - це вираз, який часто
використовується сьогодні, беручи до уваги важливість енергії у діяльності
міст. Зокрема, споживачі та виробники електричної енергії розробляють
стратегії енергозбереження та енергоефективності для оптимізації
використання енергоресурсів. Ефективний розвиток електричних мереж має
вирішальне значення для досягнення цілей обох сторін. Іншими словами, вираз
Smart Energy грунтується на філософії прийняття для довгострокових
перспектив найбільш ефективних стратегій з економічної точки зору,
відповідаючи вимогам, що стосуються захисту навколишнього середовища.
Нещодавно в Карлсруе відбулася конференція під назвою "Як побудувати
регіони інтелектуальної енергетики", присвяченої інноваційним концепціям та
передовим практикам у сфері інтелектуальної енергетики на місцевому та
регіональному рівнях.
Розвиток інтелектуальних мереж у містах спирається на п'ять основних
напрямків :
A) Сприяння очищенню джерел енергії. Розумні міста оцінюються з точки
зору використання чистої енергії. Рішення "інтелектуальної мережі" є
ключовими факторами для підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії
та високоефективних когенераційних електростанцій. Інтеграція розподілених
джерел у безпечний і надійний спосіб забезпечує гнучкість у постачанні
електричної енергії споживачам.
Б) Інтелектуальне вимірювання. Розробка передової інфраструктури
вимірювання (AMI), одного з ключових факторів для розумної міської стратегії,
дозволить, за допомогою віддаленого зчитування даних і двостороннього
зв'язку, активну участь споживачів в розподілі навантаження в критичних
ситуаціях та впровадження динамічних тарифів, щоб стимулювати інтеграцію
поновлюваних джерел енергії та електромобілів. З іншого боку, AMI дозволить
операторам (оператору розподілу, постачальнику енергії або муніципалітету)
розробити прогнози навантаження для різних інтервалів завантаження.
В) Ефективне громадське освітлення. Муніципалітети демонструють
підвищений інтерес до прийняття стійких рішень для заходів для підвищення
енергоефективності. Деякими прикладами є використання енергозберігаючих
ламп для вуличного освітлення (наприклад, світлодіодні лампи) або
використання датчиків для автоматичного увімкнення / вимкнення світла, коли
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це необхідно, включаючи освітлення в адміністративних будівлях .
Г) Інтеграція електричного транспортного засобу. Забруднення повітря в
містах є однією з найважливіших проблем охорони здоров'я. Широкомасштабна
інтеграція
електричних
транспортних
засобів
вимагає
прийняття
інтелектуальних рішень в електричних мережах. Управління заряджанням
акумулятора має важливе значення для запобігання перевантаженню мережі та
підтримці оптимального використання чистої енергії. Електричний
транспортний засіб - це засіб для переробки надлишку енергії з відновлюваних
джерел, головним чином в нічні періоди.
Д) Активне залучення споживачів. Нові прикладні програми Smart Grid
орієнтовані на споживача; Інтелектуальні мережі налаштовані на
інформування, освіту та допомогу споживачів у прийнятті найкращих рішень.
Споживачі можуть активно брати участь у ефективному використанні енергії.
Міжнародний електротехнічний комітет (IEC) забезпечує стандартизацію в
Європі. Для спрощення ідентифікації стандартів, придатних для конкретної
програми, IEC створила карту з'єднань доменів і програм для інтелектуальної
мережі [http://smartgridstandardsmap.com/]. Аналогічним чином, стандартизація
в США забезпечується Національним інститутом стандартів і технологій
(NIST), і велика кількість вже виданих стандартів демонструє складність цього
домену. Один з довідкових документів NIST для інтелектуальних мереж є
основою для використання стандартів. Враховуючи велику кількість доменів,
пов'язаних з концепцією "розумного міста", стандартизація в цій галузі є
головною проблемою.
Висновки
Розвиток розумних міст дуже залежить від рівня інтелекту електричних
мереж, які повинні забезпечити постачання електричної енергії всім
споживачам та забезпечити досягнення деяких характеристик міста, серед яких
підвищення ефективності, але найважливішим аспектом є легке узгодження
між міською адміністрацією, операторами різних інфраструктур та
відповідальними за громадську безпеку та охорону здоров'я.
Розумні мережі зможуть стимулювати споживачів змінювати їх
навантаження в критичних умовах, щоб не впливати на електричну
інфраструктуру (головне – органи влади, пожежники та лікарні, всі вони
залежать від електроенергії). Системи автоматизації для самодіагностики
сприятимуть відновленню електропостачання з районів резервними шляхами.
Місцевий генератор буде використовуватися для задоволення попиту на
короткі періоди часу. Співтовариство (промисловість, комерційний сектор,
житловий сектор) автоматично реагує на це, зменшивши завантаження
електроенергії таким чином, щоб сприяти швидкому відновленню
електропостачання. Транспортування та системи руху будуть синхронізовані з
енергетичною системою, щоб забезпечити функціонування критичних доріг.
Щоденна матеріально-технічна інформація буде зібрана та надаватися
суспільному співтовариству усіма доступними засобами, особливо за
допомогою соціальних мереж. Ефективність та безпека значно покращиться
завдяки точності інформації.
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Вже зовсім скоро ми будемо жити у містах майбутнього. Проте, чи готові
ми до них?
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Abstract. In the article the modern stage of development of so-called smart cities is explored.
The main concepts and directions of possible application of certain possibilities that will expand
the functional of modern urban space are considered. The existing and future elements of intelligent
cities around the world are determined
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Аннотация. В работе предложен полуавтоматический программный инструмент для
усовершенствования технологии проведения статистических исследований и уменьшения
вероятности ошибок, связанных с некорректным использованием статистических методов
из-за несоответствия требуемых для этого предпосылок.
Ключевые слова: статистика, статистическая гипотеза, доказательная медицина,
NI LabVIEW

Вступление.
Статистические методы исследований исключительно важны во многих
областях деятельности, особенно в тех из них, где закономерности выявляются
и устанавливаются на основе эмпирически полученных данных. Это относится
к экономике, социологии, предсказанию катаклизмов и др. Особо следует
выделить биомедицину, где статистические методы являются основой так
называемой доказательной медицины. Здесь важнейшее значение приобретает
корректность их использования, т.к. цена ошибок очень велика. В
действительности же, как оказывается, такие ошибки нередки и объясняются
слабой математической подготовкой специалистов с медицинским
образованием. Дело в том, что набор статистических методов очень широк, но
применение каждого из них требует выполнения особых предпосылок,
например, нормального распределения случайных величин или одинаковости
дисперсий и т.п. Использование статистического критерия без проверки
соответствующих условий его применимости может привести к очень
негативным последствиям, например, к ошибочным утверждениям об
эффективности воздействия нового лекарственного препарата.
Наличие огромного количества научной литературы с соответствующими
рекомендациями не решает проблемы, т.к. выбор и оценка применимости
статистических методов все равно требует фундаментальных математических
знаний, не случайно этими вопросами занимались выдающиеся математики.
Целью данной работы было создание программного обеспечения, которое
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позволяет в полуавтоматическом режиме обеспечить выбор и проверку
применимости статистических методов исследований, не требуя от
пользователя глубоких математических знаний.
Основной текст. Для решения поставленной задачи предложено
построить древовидную структуру из подпрограмм, представляющих
конкретные статистические методы, причем в узлах этого дерева расположены
средства принятия решений – ветвлений на основе анализа условий их
применимости.
На вход системы подаются два массива значений, представляющие собой
две выборки случайных величин. Результатом работы системы будет
утверждение о статистически значимом различии средних значений случайных
величин в этих выборках или отсутствии такого различия. Например, это может
быть свидетельством результата влияния какого-то лекарственного препарата
на артериальное давление пациента. Причем выборками могут быть либо две
группы пациентов (экспериментальная – под воздействием препарата и
контрольная – без такового), либо одна группа (до воздействия препарата и
после такового). Второй случай называется связанными выборками или
выборками, которые естественным образом разбиваются на пары, и
статистические критерии в этом случае также иные [1]. Применяемые
статистические методы также отличаются для случаев нормального закона
распределения случайных величин и закона распределения, отличного от
нормального; для случаев выборок с одинаковыми и с различными
дисперсиями. В случае закона распределения, отличного от нормального,
используется особый статистический метод, когда анализируются значения не
самой случайной величины, а ее рангов.
Такое разнообразие возможных ситуаций и используемых при этом
статистических методов и критериев потребовало создания программной
системы в виде древовидной структуры с узлами принятия решений о путях
дальнейшего выполнения программы. В каждом узле такой структуры
пользователь получает информацию о результатах проверки параметров
условий применимости конкретных методов с соответствующими
рекомендациями о ветвлении. Параллельно по пути следования оказывается
доступной информация о равенстве или различии дисперсий, о разновидности
закона распределения и др.
Вышеупомянутое дерево решений, алгоритм и программный код можно
условно разделить на 9 основных модулей, которые полуавтоматически
переключаются во время работы программы на основе соответствующих
решений в узлах дерева.
Система реализована в среде разработки NI LabVIEW, которая в настоящее
время играет роль неформального стандарта для задач программного
обеспечения в приборостроении и особенно в биомедицинской инженерии [2].
В начальном модуле пользователю предлагается выбрать один из двух
вариантов: выборки содержат попарно связанные данные или нет. В первом
случае происходит переход на седьмой модуль, иначе – на второй.
Во втором модуле проводится проверка вида распределения обоих
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входных массивов (выборок) на соответствие нормальному закону
распределения.
В зависимости от результата дальше предлагается переход на модуль 3
(проверка одинаковости дисперсии) или на модуль 6 (применение
непараметрического критерия). Сравнение дисперсии в 3-ом модуле
выполняется с помощью критерия Фишера.
В случае одинаковости дисперсий предлагается переход на модуль 4
(проверка гипотезы о равенстве средних двух выборок при одинаковых
дисперсиях), иначе – на модуль 5 (проверка гипотезы о равенстве средних двух
выборок при неодинаковых дисперсиях).
Шестой модуль проводит проверку гипотезы о равенстве средних
значений двух выборок в случае закона распределения, отличного от
нормального, путем ранжирования и применения двухвыборочного критерия
Уилкоксона. Используется разработанная подпрограмма ранжирования
выборок и проверки критерия.
Далее в дереве следуют статистические алгоритмы для связанных выборок,
то есть когда исследуемая выборка естественным образом разбивается на пары,
например, показатели одних и тех же больных до и после лечения (такие
исследования можно назвать проверкой действенности обработки).
В седьмом модуле опять проводится тестирование на соответствие
нормальному закону распределения, и в случае позитивного результата
происходит переход на восьмой модуль, иначе – на девятый. В восьмом модуле
применяется специальный t-критерий Стьюдента для связанных выборок, а в
девятом – критерий знаков.
Интерфейс
системы
реализован
в
виде
страниц-закладок,
соответствующих выполняемым в конкретный момент модулям.
На рис.1 приведен интерфейс первого модуля, а на рис.2 – его блокдиаграмма, которая в программной среде NI LabVIEW соответствует коду
(графический язык G).

Рис.1. Вид интерфейса первого модуля
Дополнительное преимущество предлагаемой системы связано с
возможностью анализа нелинейных статистических закономерностей в случаях,
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когда ищутся связи не просто между статистическими величинами, а между
какими-то функциями этих величин.

Рис.2. Блок-диаграмма первого модуля

Рис.3. Вид интерфейса первого модуля после применения нелинейного
преобразования
Пример такого нелинейного преобразовании легко заметить, сравнивая
рис.1 и рис.3. Здесь в графическом виде отображен характер связи случайных
величин в первой и второй выборке (массивах х и y), которые отложены в
качестве координат точек по соответствующим осям. Заметно, что на первом
рисунке получившаяся из точек кривая несколько похожа на параболу.
Напрашивается попытка сравнивать не величины y и х, а величины у и х2, что
позволяет просто сделать предлагаемая программная система. Результат
приведен на рис.3. Видно, что в этом случае получившаяся кривая близка к
прямой линии, поэтому целесообразно проанализировать далее в системе
статистические закономерности между величинами у и х2. В случаях
периодически изменяющихся случайных величин можно применять в
подобных случаях тригонометрические нелинейные преобразования случайных
величин, в некоторых случаях – экспоненциальные или логарифмические и т.п.
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Заключение и выводы.
Предложенная система позволяет проверять статистические гипотезы в
полуавтоматическом режиме с гибкой адаптацией к конкретным ситуациям, в
том числе с возможностью исследования статистических характеристик
случайных величин, предварительно преобразованных посредством различных
нелинейных функций.
Использование системы для проверки статистических гипотез в
биомедицине кроме увеличения производительности и эффективности
соответствующих исследований уменьшает вероятность ошибок, связанных с
неправомерным применением статистических критериев.
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Аннотация. В работе рассматривается пример реализации средств регистрации и
анализа параметров пульсового ритма на базе аппаратной и программной платформы NI
ELVIS и NI LabVIEW. Продемонстрированы ее преимущества и перспективы применения,
гибкость адаптации в конкретных ситуациях, универсальность и возможность получения
диагностической информации в удобном виде.
Ключевые слова: пульсовой ритм, скаттерограмма, NI LabVIEW

Вступление.
Среди неинвазивных методов диагностики анализ пульсового ритма
занимает немаловажное значение и предоставляет значительный объем
полезной информации как самостоятельно, так и при сравнении с сердечными
ритмами, полученными на базе электрокардиограммы. Особое значение в таких
исследованиях занимает анализ вариабельности таких ритмов. Датчики
пальцевой фотоплетизмограммы для регистрации пульсовой волны сейчас
довольно совершенны и достаточно распространены, но в таких исследованиях
важна также оптимальная реализация соответствующего гибко адаптируемого
программного обеспечения. Здесь целесообразно обратить внимание на
возможности среды разработки NI LabVIEW, в которой предусмотрены все
необходимые для этого и легко применяемые программные компоненты.
Актуальность работы связана с перспективностью применения
программных средств среды NI LabVIEW при построении гибкой программноаппаратной системы для регистрации и анализа параметров пульсовой волны.
Основной текст. Целью работы является построение легко адаптируемой
системы для выявления диагностических признаков на основе анализа
параметров пульсового ритма.
В качестве фотоплетизмографического датчика в системе используется
датчик Pulse Sensor, принцип действия которого основан на регистрации
пульсаций отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения
обычно проводятся на пальце или мочке уха.
Для ввода в компьютер полезного сигнала от датчика используется комплект
ELVIS производства компании National Instrument, оснащенный необходимыми
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источниками питания, аналогово-цифровым преобразователем, портами,
буферной памятью и соответствующим драйвером. Что же касается программной
части системы, то здесь использована среда разработки NI LabVIEW того же
производителя, которая в настоящее время является неформальным стандартом в
отрасли медико-биологического приборостроения и легко встраивается в
большинство современных программно-аппаратных комплексов [1].
Программная часть разрабатываемой системы состоит из подсистемы
записи в файл информации от датчика Pulse Sensor, преобразованной в
цифровой вид средствами NI ELVIS, и подсистемы ее анализа. Последняя
сначала
осуществляет
фильтрацию
сигнала
посредством
цепочки
настраиваемых фильтров, а затем обработку полученной информации.
Пример обработки в данном случае включает следующий алгоритм (рис.1).
Сначала из сигнала вычитается постоянная составляющая, затем он поступает
на цепочку фильтров, которые могут гибко настраиваться для эффективного
подавления шумов и помех. После этого из сигнала выделяется область
интереса, в пределах которой производится дальнейшая обработка.
Специальная подпрограмма Peak Detector отыскивает все пики сигнала,
превышающие задаваемый порог, определяет их временные координаты и
записывает их в выходной массив. Далее посредством цикла со сдвиговыми
регистрами массив временных отсчетов преобразовывается в массив
последовательных временных интервалов. Следующая процедура на его базе
осуществляет построение нового массива путем сдвига элементов на один
интервал. А затем оба этих массива выступают в качестве координат абсцисс и
ординат точек на графике скаттерограммы. Дополнительно подпрограммой Std
Deviation and Variance вычисляется среднее значение интервалов пульсового
ритма и дисперсия в соответствующей выборке.

Рис. 1. Блок-диаграмма системы анализа пульсового ритма
На рис.2 представлен вид входного сигнала
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Рис. 2. Входной сигнал пульсового ритма
Далее на рис.3 изображена исследуемая
предварительной обработки

выборка сигнала

после

Рис. 3. Исследуемая выборка сигнала пульсового ритма
На следующем рисунке (рис.4) представлена скаттерограмма сигнала
пульсового ритма
Скаттерограмма представляет собой графическую картину зависимости
между очередными интервалами кардиограммы (а в нашем случае
пульсограммы), изображенную в прямоугольной системе координат, где по оси
абсцисс и оси ординат откладываются значения продолжительности рядом
стоящих интервалов. В норме график представляет собой скопление точек в
виде овала довольно правильной формы, располагающегося вдоль биссектрисы
осей. Точки, выходящие за очертания овала, указывают на некие отклонения в
вариабельности частоты сердечных сокращений.
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Рис. 4. Скаттерограмма сигнала пульсового ритма
Заключение и выводы.
Преимуществом применения программной среды NI LabVIEW является
чрезвычайная простота внесения изменений в функциональность системы,
гибкость ее адаптации. Процессы существенных изменений ее функциональных
возможностей по сложности приближаются к обычным процедурам настройки.
Этому способствует также наличие богатых библиотек стандартных функций.
Реализованная в данной работе система при относительной простоте ее
построения может оказаться весьма полезной в соответствующих
исследованиях благодаря богатым возможностям ее адаптации к конкретным
ситуациям и представления результатов в удобной форме.
Литература:
1. Програмування в NI LabVIEW. Технологія розробки віртуальних приладів :
навч. посіб. / О.Г. Кисельова, А.В. Соломін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 276 с.
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virtualnyh pryladiv [Programming in NI LabVIEW. Technology of virtual devices development] –
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Abstract. The paper discusses an example of the implementation of the means of recording
and analyzing the parameters of the pulse rhythm based on the hardware and software platform NI
ELVIS and NI LabVIEW. Its advantages and prospects of application, flexibility of adaptation in
specific situations, versatility and the ability to obtain diagnostic information in a convenient form
are demonstrated.
Key words: pulse rhythm, scatterogram, NI LabVIEW.
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Аннотация. В работе рассматриваются функциональные возможности
компьютеризованной фонокардиографической системы, реализованной на базе аппаратных
и программных средств NI ELVIS и NI LabVIEW. Продемонстрированы ее преимущества по
сравнению с аускультацией, перспективы применения на примере корреляционного анализа
фонокардиографического сигнала.
Ключевые слова: фонокардиография, автокорреляционная функция, NI LabVIEW

Вступление.
Фонокардиография представляет собой неинвазивный, безопасный и не
имеющий противопоказаний метод диагностики врожденных и приобретенных
пороков сердца, однако в настоящее время незаслуженно вытеснен другими
диагностическими методами. В то же время информационные возможности
фонокардиографии далеко не исчерпаны, особенно с учетом появившихся
мощных
компьютерных
средств
обработки
информации.
Именно
объективность процедур записи фонокардиограмм и их компьютерного анализа
отличают такую диагностику от субъективной аускультации, когда врач на слух
выявляет особенности тонов и шумов сердца.
Таким образом, актуальность работы связана с перспективностью
применения компьютерных технологий для регистрации фонокардиограмм и их
обработки с целью выявления диагностической информации.
Основной текст. Целью работы является автоматизация регистрации и
анализа фонокардиографической информации, использование современных
компьютерных технологий для расширения возможностей фонокардиографии и
устранения субъективных факторов.
В аспекте аппаратной части реализация фонокардиографа довольно
проста, фактически это микрофон с усилителем. Дальше для ввода информации
в компьютер требуется аналогово-цифровой преобразователь и каналы связи с
соответствующими драйверами. Все это обеспечивает комплект ELVIS
производства компании National Instrument. Что же касается программной части
системы, то здесь использована среда разработки NI LabVIEW, которая в
настоящее время является неформальным стандартом в отрасли медико-
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биологического приборостроения и легко встраивается в большинство
современных программно-аппаратных комплексов [1].
Среда NI LabVIEW (National Instrument Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench – среда разработки лабораторных виртуальных
приборов) очень удобна для приложений, которые создаются и используются
не программистами, а специалистами инженерной отрасли, в частности
биомедицинскими инженерами. Вместо текстовых языков программирования
со сложными синтаксическими правилами здесь используется графический
язык G, который имеет более привычный для инженеров вид блок-диаграмм.
Дополнительными преимуществами среды является наличие большого
количества встроенных функций и подпрограмм, богатство развитых, удобных
и наглядных элементов для построения интерфейсов, возможность
взаимодействия с другими средами и даже создание соответствующих вебприложений с удаленным доступом к сервисам.
Программная часть разрабатываемой системы состоит из подсистемы
записи в файл фонокардиографической информации, преобразованной в
цифровой вид средствами NI ELVIS, и подсистемы ее анализа. Последняя
сначала
осуществляет
фильтрацию
сигнала
посредством
цепочки
настраиваемых фильтров, а затем обработку полученной информации.
В качестве примера приведем один из вариантов такой обработки, а
именно – корреляционный анализ фонокардиограммы. Суть решаемой задачи
состоит в следующем. Учитывая абсолютную безопасность фонокардиографии,
ее предпочтительно применять, в том числе, для обследования беременных.
Причем исследованию могут подвергаться сигналы сердец как роженицы, так и
плода. И здесь возникает проблема, когда плодов несколько, т.е. ожидаются
близнецы. Особенно актуальна проблема подсчета количества ожидаемого
потомства у животных, например, котов, собак, поросят и т.д. С помощью
ультразвуковой диагностики получить такую информацию довольно
затруднительно при большом количестве потомства.
В то же время с математической точки зрения задача анализа сложной
фонокардиограммы в таких случаях состоит в разложении сигнала на
совокупность периодических составляющих, которые имеют разные частоты и
фазы и соответствуют сигналам сердец матери и плодов. Логично применить
здесь
корреляционный
анализ,
заключающийся
в
вычислении
автокорреляционной функции сложного фонокардиографического сигнала,
которая должна давать всплески при смещениях составляющих в скалярном
произведении сигналов, соответствующих их периодам.
На рис.1 приведена блок-схема системы.
Здесь после считывания сигнала выполняется сначала вычитание
выделенной из него постоянной составляющей, затем фильтрация
настраиваемой цепочкой фильтров, выделение из сигнала его наиболее
информативной части и вычисление автокорреляционной функции. Результат
еще возводится в квадрат для преобразования в однополярную
(положительную) величину.
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Рис. 1. Блок-диаграмма подсистемы корреляционного анализа
фонокардиограммы
Исходный сигнал и вычисленная автокорреляционная функция приведены,
соответственно, на рис.2 и рис.3.

Рис. 2. Входной фонокардиографический сигнал

Рис. 3. Автокорреляционная функция фонокардиографического сигнала
Заключение и выводы.
Продемонстрирован
пример
совершенствования
функциональных
возможностей компьютеризованной фонокардиографической системы. Ее
существенными преимуществами по сравнению с аускультацией, кроме всего
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прочего, является расширение частотного диапазона регистрируемых сигналов,
особенно в сторону низких частот, где слышимость человеческого уха
притупляется, удобное разделение сигнала на частотные поддиапазоны,
несущие различную диагностическую информацию, программное подавление
помех, богатая библиотека подпрограмм NI LabVIEW, легко применяемых в
конкретных ситуациях.
Литература:
1. Програмування в NI LabVIEW. Технологія розробки віртуальних
приладів : навч. посіб. / О.Г. Кисельова, А.В. Соломін. – К. : НТУУ «КПІ»,
2014. – 276 с.
References:
1. Kiseleva O.G., Solomin A.V. Programuvannja v NI LabVIEW. Technologija rozrobki
virtualnyh pryladiv [Programming in NI LabVIEW. Technology of virtual devices development] –
К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 276 с.
Abstract. The paper discusses the functionality of a computerized phonocardiographic system
implemented on the basis of the hardware and software of NI ELVIS and NI LabVIEW.
Demonstrated its advantages compared with auscultation, the prospects of using for example of the
correlation analysis of the phonocardiographic signal.
Key words: phonocardiography, autocorrelation function, NI LabVIEW.
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Abstract. The purpose of the article is to describe the programming languages Python and
Ruby, disclosing their advantages over other programming languages. The content of the article is
an overview, while the possibilities are revealed and the areas of application of the Python and
Ruby programming languages are indicated. Scientific novelty. The high productivity of Ruby
allows you to use this programming language more often in the development of websites - in
Python, the code, due to its structure, is very flexible and takes up less space and is easy to create
prototypes. Results. Both programming languages are popular in web development and have many
advantages over other programming languages, most popular for developing websites and web
services.
Key words: programming languages, Python, Ruby, web-development.

Introduction.
Python and Ruby are similar programming languages, but at the same time they
have a different approach to solving problems. Both are among the most popular
programming languages for developing websites, applications and web services, as
well as various system utilities.
These programming languages have a lot in common. Visually, they are very
similar. Both languages provide a high-level programming interface with an
objective-oriented approach, an interactive shell, standard libraries, and state support.
However, Python and Ruby are different in their approach to solving problems. They
have a different history of development, different syntax and philosophy.
Main part.
Python is a high-level general-purpose programming language focused on
increasing developer productivity and reading code. This programming language was
introduced in February 1991 and was introduced by the author Guido van Rossum as
an extensible language for Amoeba OS. The Python programming language has
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borrowed many features from languages like C, C ++, Modula-3, and Icon, as well as
some features of functional programming from Lisp. The name of the language was
given in honor of the popular British comedy series of the 70s "Monty Python Air
Circus". The features of the Python programming language include: minimalistic
syntax of the kernel and the standard library includes a large amount of useful
functions [7].
Python web development has a great advantage over other languages. Due to its
structure, Python code is very flexible and takes up less space and is easy to create
prototypes. Also for this programming language created many different web
development environments, of course is a plus for it [9]. Web scripts delivered with
standard Python interpreter modules provide the ability to perform various network
operations in server mode or client mode: processing XML files, transferring files via
FTP, retrieving information, sending, receiving, creating and parsing email,
downloading web files. pages with URLs. In turn, Python is suitable for creating
tools for game design, such as level design, or creating a dialog box tree, and includes
exporting these tools that work in a format that the main game engine can use [10].
But not one GUI is limited to Python. Many programs need testing in a similar
environment, but not always these programs are quickly executed with a graphical
interface. Programs that were written in the Python language can be faster tested
thanks to the command interface (CLI). Since the code in this language is compact, it
is more likely to be executed, which is necessary for a programmer who does not
have much time for a project [8]. Moreover, Python has simple syntax and libraries
for creating programs that automate processes in the OS and on websites. For this
purpose they use AR router (in Python). This programming language has many
advantages over others, such as parsing the log or configuration file using regular
expressions, collecting and analyzing statistics of Internet traffic from several IP
addresses and others [9].
Ruby is a dynamic, reflective, high-level programming language that is
interpreted. This programming language was created by Yukihiro Matsumoto, who
began working on Ruby on February 24, 1993. The goal was to create an objectoriented, easy-to-develop, interpreted programming language. The first publicly
available version 0.95 was released in 1995. “Ruby” was so named because of the
joke that went around with Matsumoto’s friends, and was an allusion to the name of
the Perl programming language (pearl). The features of the Ruby programming
language include: operating system independent multithreading, strong dynamic
typing, garbage collection, and many other features [4].
According to 2018 data, Ruby ranks 8th in the world rankings for the use of
programming languages [5]. Ruby is most often used to develop websites where
high-performance programming language is needed, which is what Ruby gives. One
of the main reasons for Ruby's high performance is that it allows you to create new
applications without writing a lot of code and hacks. Simply put, combining a
language (Ruby) with a framework (Rails) means you can do more with less code. A
small amount of structured code allows relatively painless to make changes and
experiment [2]. Often in the process of developing large projects there is a question
about testing, and it is not uncommon when there are no additional funds for a
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separate team of testers. Ruby has a solution to this problem. If you compare RoR
with other frameworks in the context of the testing program, you will find a lot of
ready-made solutions for any type of test, be it integration or unit. All of these
libraries work out of the box. Ideally, no code is written in a Ruby on Rails project
until tests are written for it. RoR ideology provides for the initial use of the methods
of BDD (Behavior Driven Development) or TDD (Test Driven Development) [6].
Also, Ruby is used in the development of applications for Android and IOS. One
of the advantages of using this language is operating system independent
multithreading, strict dynamic typing, garbage collection and many other features.
Cross-platform implementation of the language interpreter is completely free. Rails in
the basic configuration has very powerful tools for localizing the project. It is
possible to both predict the support of several languages first, and implement it later.
The project contains special files for translation of terms, tools for displaying
templates in different languages, and much more. Simple code writing, easy syntax
and a little memory waste prefer Ruby over other programming languages in order to
create scripts for programs on them [3].
Conclusions.
Summing up, we can say that both of these languages are popular in web
development. And therefore in which tasks they would not be used together, they are
always competitive. And yet, one should not forget that each of these languages has
its own advantages, its own drawbacks and its own unique tools for working with
data. But still, in certain cases, we can combine these two languages to get the best
result in the development of a project.
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Аннотация. Целью статьи является описание языков программирования Python и
Ruby, раскрытие их преимущества над другими языками программирования. Содержание
статьи представляет собой обзорный характер, при этом раскрываются возможности и
указываются области применения языков программирования Python и Ruby. Научная
новизна. Высокая продуктивность Ruby позволяет применять данный язык
программирования чаще в разработке веб-сайтов – на Python код, благодаря своей
структуре, очень гибкий и занимает меньше места, легок в создании прототипов.
Результаты. Оба языка программирования пользуются популярностью в веб-разработках и
имеют много преимуществ над другими языками программирования, наиболее популярны
для разработки веб-сайтов и веб-сервисов.
Ключевые слова: языки программирования, Python, Ruby, веб-разработка.
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Анотація. На основі аналізу літератури та знань про оцінювання ефективності
управління подані методичні підходи щодо оцінювання ефективності публічного управління
при наданні послуг громадськості в Україні. Визначено мету оцінювання ефективності
публічного управління при наданні послуг громадськості в Україні та принципи оцінки
ефективності публічного управління, які є основою для оцінювання зазначеного управління.
Сформульовані напрями подальшого дослідження зазначеного питання.
Ключові слова: ефективність, публічне управління, надання послуг, принципи
оцінювання ефективності публічного управління, абсолютна і відносна ефективність
управління.

Вступ. Оцінювання ефективності у сфері будь-якого управління
(державного, військового або публічного) є складним питанням, яке потребує
не лише певних теоретичних знань, умінь та навичок дослідника, а і
принципової перевірки на практиці. Як правило, перевірку на практиці
здійснюють фізичні і юридичні особи, яким в результаті публічного управління
надається низка послуг.
Огляд літератури. Питаннями публічного управління опікалися такі учені
як Ю. Сурмін, В. Бакуменко, А. Михненко, Ю. Ковбасюка,
В.
Трощинський [1], Н. Гавкалова [2], И. Мазур, В. Шапиро, Н. Гольдерроге [3].
Що стосується ефективності управління, то цю проблему розглядали такі учені
як Й. Кхол [4], А. Тищенко, Н. Кизим, Я. Догадайло [5], М. Мельник [6] та ін.
Разом з тим, автору статті не відомі наукові праці щодо оцінювання
ефективності публічного управління при надання послуг громадськості в
Україні.
Виходячи з поданого вище на думку автора статті, розгляд деяких
державницьких підходів щодо теми дослідження є актуальним питанням і може
розглядатися як проблемне питання сьогодення для України.
Мета статті: На основі знань про складність проблеми оцінювання
ефективності публічного управління розглянуті деякі підходи цього
оцінювання у разі надання послуг громадськості в Україні.
Основний текст. Як відомо, ефективність – те, що дає (визначає)
отриманий ефект. Ефективність – співвідношення між продуктом у вигляді
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наданих товарів (послуг) і ресурсами, використаними на їх створення.
Досягається шляхом аналізу технологій і методів роботи в організації,
співпрацею підрозділів (служб, відділів, відділень), засобами заохочення
працівників (управлінців) до скорочення витрат робочого часу. Ефективність –
це результативність функціонування системи та процесу управління як
взаємодії керованої і керуючої систем, тобто інтегрований результат взаємодії
компонентів управління. Ефективність показує якою мірою керуючий орган
реалізує цілі, досягає запланованих результатів. Ефективність – це цільова
установа, пов’язана з пошуком та вибором відповідного варіанту за заданими
критеріями і забезпечення його реалізації на основі різноманітних підходів,
наприклад, за допомогою прийняття рішення. Ефективність – це
співвідношення між досягнутими результатами і використаними (затраченими)
ресурсами [7].
Разом з тим у праці [7] подано поняття публічне управління – пошук
найкращого способу використання ресурсів задля досягнення пріоритетних
цілей суспільного розвитку, спільно організований урядом, представницькою
владою та громадянським суспільством.
Там же зазначено, що послуга (service) – будь-яка діяльність або благо,
коли одна сторона може запропонувати іншій. Послуги – види діяльності, робіт,
у процесі виконання яких не створюється новий матеріально-речовинний
продукт, не змінюється якість уже наявного, створеного продукту; блага, що
надаються не у вигляді речей, а у формі діяльності.
З урахування зазначеного вище, у межах теми дослідження доцільно
розглянути перш за усе питання щодо мети оцінювання ефективності
публічного управління при наданні послуг громадськості в Україні та принципи
оцінки ефективності зазначеного управління.
1. Мета оцінювання ефективності публічного управління (в подальшому –
управління) при наданні послуг громадськості в Україні.
По-перше, оцінка ефективності управління повинна показати, в якій
ступені існуюча система управління і показники її функціонування сприяють як
найповнішому використанню потенційних можливосте організації (системи
публічного управління), узгоджуються із законами управління і відповідають
безперервно зростаючим вимогам до нього.
По-друге, оцінка ефективності управління допомагає виявити вплив рівня
підготовленості посадових осіб органів управління (їх компетенції та
компетентність) на ефективність вирішення завдань управління, кількісно
оцінити переваги, які можуть бути отримані від змін в розташуванні кадрів
управлінців, залученню управлінців на навчання, а також той збиток
управлінню, який може мати місце в результаті втрат (людські втрати) в умовах
сьогодення.
По-третє, оцінка ефективності управління дає можливість наперед, ще до
проведення заходів щодо вдосконалення системи управління, структури і
методів роботи органів управління, оцінювати і прогнозувати їх
результативність, щоб додати їм цілеспрямований характер, а не вести методом
проб з подальшим виправленням можливих помилок. Це особливо важливо при
ISSN 2567-5273

79

www.moderntechno.de

Modern engineering and innovative technologies

Issue 7 / Part 3

вирішенні проблеми автоматизації управління, яка вимагає значних витрат часу
і засобів і важко піддається переробкам і виправленням, хоча в подальшому
значно підвищує ефективність управління в системі надання послуг
громадськості.
По-четверте, в результаті оцінки ефективності управління повинно бути
розрахунковим шляхом визначений стан системи управління (ступінь зниження
рівня функціонування в умовах сьогодення) після різних видів впливів
навколишнього середовища, щоб завчасно виявити найуразливіші місця і
виробити заходи щодо відновленню порушеного управління.
По-п’яте, важливе значення при оцінці ефективності управління має
порівняльна характеристика своєї системи управління і систем управління
іншої сторони (наприклад, умовного конкурента – противника відкритості при
наданні послуг громадськості) що дозволяє об'єктивніше оцінювати
співвідношення їх сил і прогнозувати розвиток власних дій у сфері надання
послуг громадськості, сприяє виявленню слабких місць і дослідженню способів
захисту своєї системи і вплив на систем управління конкурента.
Оскільки для порівняльної оцінки ефективності своєї системи управління і
систем управління конкурента потрібно враховувати рівні підготовки
управлінців сторін, то повинні вживатися заходи для того, щоб знати особисті
якості посадовців органів управління конкурента (компетенції і
компетентність) з можливо більшою повнотою. Крім того необхідно врахувати
знання організації і технічних можливостей власної системи управління,
офіційних поглядів на проблему надання послуг громадськості, моральнопсихологічних якостей управлінського апарату.
Початкові дані і розрахунки за визначенням рівня підготовки управлінців
(рівня компетенцій та компетентності), особливо на перших порах, носять
наближений характер, стосуються тільки основних посадовців, проте вони
повинні стати основою для збору і використання детальнішої інформації.
2. Принципи оцінки ефективності публічного управління. Найважливішим
принципом оцінки ефективності управління є принцип системного підходу,
згідно якому система управління, по-перше, розглядається як ієрархічна
структура від вищих ланок до нижчих і, по-друге, кожна складова – як
сукупність фізично і інформаційно пов'язаних між собою органів управління,
пунктів управління, каналів обміну інформацією, автоматизованих і
спеціальних систем (при їх наявності). Властивості системи управління не є
проста сума властивостей вхідних в неї складових, вони є новою якістю.
При дослідженні питання оцінювання ефективності публічного управління
при наданні послуг громадськості в Україні необхідно розрізняти абсолютну і
відносну ефективність управління.
Під абсолютною ефективністю управління розуміється той внесок, який
вносить система управління в досягнення кінцевої мети організації. Але
кількісно уявити безпосередній вплив управління на хід і результат дій
організації, як правило, не можливо. Сама система управління має справу із
отриманням, переробкою і відправленням інформації.
Що стосується внеску управління в кінцевий результат організації, то тут
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неминуча велика невизначеність, оскільки цей внесок не завжди пропорційний
витратам на управлінський апарат. Прогнозуючи хід і результат майбутніх дій
організації, як правило, не можливо точно охарактеризувати числом частку в
успіху, яку можна в чистому вигляді приписати управлінню.
Оскільки оцінка абсолютної ефективності управління – завдання з
наукової точки зору дуже складне, слід говорити про оцінку відносної
ефективності управління, під якою розуміється результат зіставлення
кількісних показників, що дозволяють оцінити переваги і недоліки одного
варіанту системи управління стосовно іншого її варіанту.
Система управління може оцінюватися з різних сторін і за різними
показниками: 1) за витратами часу на цикл управління [8]; 2) за трудовитратами
посадовців на вирішення тих або інших завдань управління; 3) за
співвідношенням між основними (фактично керівниками) і допоміжними (що
забезпечують управління) посадовцями органів управління; 4) за
співвідношенням між творчими і строго регламентованими (нетворчою) видами
діяльності посадовців органів управління; 5) за ступенем оснащеності пунктів і
інших складових частин системи управління засобами автоматизації управління
[9]; 6) за показниками вартості, надійності, живучості, перешкодозахищеності
системи управління.
При цьому завжди слід мати на увазі, що створення довершеної системи
управління – не самоціль. Ефективним може бути лише те управління, яке
найкращим чином сприяє реалізації потенційних можливостей підлеглих
об’єктів управління при надання послуг громадськості.
Отже, оцінка ефективності управління повинна включати аналіз і
розрахунок внутрішньої і зовнішньої ефективності системи управління. При
цьому: 1) показники внутрішньої ефективності дозволяють оцінювати і
порівнювати між собою системи управління як інструменти управлінської
діяльності; 2) показники зовнішньої ефективності певною мірою відображають
вплив системи управління на кінцевий результат дій об’єктів управління при
надання послуг громадськості.
Ефективність управління повинна оцінюватися по сукупності показників
внутрішньої і зовнішньої ефективності при визначальній ролі останніх і
розглядатися не тільки з погляду оцінки окремих сторін системи управління, по
набору додаткових показників, що дозволяють оцінити, в якому ступені
задовольняються вимоги, що висуваються до системи управління, наскільки
дотримуються специфічні закони управління і як підготовлені кадри
управлінців, але і з погляду загальної оцінки шляхом вибору, визначення і
порівняння чисельних значень якого-небудь одного узагальненого показника.
Загальна і часткові оцінки в сукупності повинні забезпечити досягнення
всієї мети оцінки ефективності управління у сфері надання послуг
громадськості, включаючи подальше вдосконалення системи управління і її
функціонування. Наявність таких показників і відпрацювання методів їх
визначення та подальшого узагальнення не тільки створює можливість
оцінювати варіанти діючих систем управління, але і сприятиме виробленню
вимог до новостворюваних, зокрема до автоматизованих, систем управління.
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Заключення і висновки.
Отже, в статті розглянуті методичні підходи щодо оцінювання
ефективності публічного управління при надання послуг громадськості в
Україні лише з позиції: 1) мета оцінювання ефективності публічного
управління при наданні послуг громадськості в Україні; 2) Принципи оцінки
ефективності публічного управління.
Для аналізу і оцінки системи управління важливо, щоб певним вимогам
відповідали не тільки окремі, часткові критерії оцінки її ефективності
(простота, явний фізичний сенс, можливість обчислення, чутливість до змін
параметрів системи), але інтегральні і загальний критерії. Тому вся система
критеріїв ефективності повинна бути певним чином уніфікована.
Нарешті, розроблення наукового апарату для оцінки ефективності
управління повинна базуватися на комплексному використанні всього арсеналу
сучасних методів дослідження, включаючи праці досвідчених учених,
спеціальні експерименти, математичне моделювання тощо. При цьому
найбільше утруднення має пошук методів узагальнення безлічі окремих
критеріїв, що мають різний фізичний сенс і різну розмірність, в інтегральні і
загальний критерії. Це і може бути темою подальшого дослідження поданої у
статті проблеми.
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Abstract. It is determined that in the conditions of the resource constraints and the diversity
of transformations within the national economic system, there is a need to expand the capacity and
efficiency of domestic industrial enterprises, in particular, the machine-building industry. It is noted
that using modern information technologies in the activities of enterprises and in the machinebuilding industry is a prerequisite for improving the efficiency of their work. It is emphasized that
the experience of developed countries shows that the rapid development of information technologies
manifests itself in the strengthening of information provision in economy and management, as well
as in the constant diversification of the information sector. It is substantiated that it is vital to
establish a multi-criterion approach in order to evaluate the effectiveness of the activity of the
enterprise. Detailed key areas for improving economic effectiveness of the activity of the domestic
companies and found that in terms of resource constraints important precondition is increasing
effectiveness of the activity of the engeneering business enterprise is tehnical refit of companies,
innovation activation of the activity, increase of productive work, development of the industrial
infrastructure, of course, due to the intensification processes of building up the information of
potential and practical use of third-level intellectual technologies, which could not only handle
database, but formalize and analyze them. It has been established that the system of information
improvement of the efficiency of domestic machine-building enterprises should have such an
objective function that would relate to the goals of functioning of the economic system with the
means of their achievement. It is noted that improvement of the information supports a process of
domestic enterprises of the machine-building industry, above all, should be based on the
implementation of modern software. It is proved that among the significant problems of
informational support of the effictive activity of machine-building enterprises of Ukraine, one can
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be distinguished: insufficient material and technical and software for creation of automated
information resource management systems; absence of well-formed communication channels of
information resources traffic in the internal environment of the enterprise for the adoption and
implementation of management decisions; an imperfect mechanism for distributing information
resources according to the needs of different levels of managerial staff, which leads to the
disorganization of valuable information and inhibits the decision-making process. The indexes of
estimation of the e-functionality of functioning of modern information systems are offered.
Key words: efficiency of activity, information sustainability improvement activity, information
technologies, information management systems.

Formulation of the problem. Issues of ensuring the effectiveness of activities
have always been one of the key places in the management system of
entrepreneurship. Moreover, the expansion of the various policies and methods of
achieving different results of activities in the conditions of the resource constraints
and the diversity of transformations within the national economic system makes it
unnecessary to search for new directions of activity, since the needs of the population
are changing, so that the changes and outcomes are competitive more or less. The
progress of the economy today is largely determined by advanced information
technologies. It is the use of modern information technology in the enterprises of the
machine-building industry is a prerequisite for improving the efficiency of their
work. The experience of developed countries shows that the rapid development of
information technology manifests itself in the strengthening of information provision
in the economy and management, as well as in the constant diversification of the
information sector [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].
Analysis of recent research and publications. In addition, the range of issues
related to the information protection of the efficiency of domestic enterprises is
discussed in the writings of such scholars as I. Bosak, G. Vasiliev, M. Denisenko, N.
Ivlev, A. Klepikova, I. Kolos, P. Lizunov, , E. Paliga, V. Chernyavskaya. However,
the use of the latest tools and information systems poses new issues that have not yet
been thoroughly studied. The principle in the analysis of the given problem from the
sub-headings is that in the same way the interpretation of the effect is effective so that
the discrepancy is clearly defined. Despite a large number of scientific works,
significant progress in the theory and practice of identifying of applied applications to
improve the effectiveness of the business in the context of resource constraints is the
need to find ways to most rational use and effective implementation of the
information itself in the activity of the engeneering enterprises.
Purpose. The article is a theoretical substantiation of the directions directed at
the integration of information technologies in the process of improving the efficiency
of the activity of machine-building enterprises in conditions of resource constraints.
Presentation of the main research materials. It should be noted that the
implementation of economic activity in terms of resource constraints require
domestic enterprises to take active steps to improve the efficiency of their
functioning. From the beginning of the development of economic science, the
problem of effective functioning of business has come to the fore and remains
relevant and timely. It is mechanical engineering that remains the basic industry of
Ukraine, which determines the stable functioning and sustainable development of the
national economy. Consequently, the assessment of the effectiveness of the
ISSN 2567-5273

85

www.moderntechno.de

Modern engineering and innovative technologies

Issue 7 / Part 3

operational activities, management decisions, the cost of the ecological processes, as
well as the application of specific technologies and technologies to ensure the
effective functioning of the engineering industry enterprises, are a great interest both
to scientists and to economists.
More than one author fluencing the definition of effectiveness [5] understands
this category as an effect (result) of the cost or resources that have been spent on its
abstinence. Therefore, the criterias for effective action are based on the expense and
resourceful approaches. The expense approach shows the effect of the accumulated
expenditures of each unit of the individual expenditures of the life or embodied labor.
A resourceful approach is called to characterize the effective use of resources: labor,
material, financial. From other position [6] considers effectiveness: as its criterion, it
determines the achievement of the established goals. In our opinion, the function of
achieving the goal is important in determining the economic efficiency; It does not
contradict the expense (resourceful) of the takeover to determine the effectiveness,
has a more complex character, and, consequently, another method of calculation.
In the conditions of the resource constraints, according to the authors, it will be
legal to use a multicriterial approach to the cost of effective operation of the
enterprise, since the definition of the goals of its activities have multi-aspect nature.
At the same time, determining of the effective operation of the business enterprise
will exceed the limits of its indexes, as the functioning of the enterprise influences the
behave of other market players. It seems that, in such a way, the whole model of the
valuation is effective activity of the enterprise, according to which effectiveness is
being considered at the five interrelated so-called pointas of view: repositioning of
needs of interested people (which are the main participants of the programs of the
project, on which they work and what needs they have); the contribution of interested
people (which the company desires and needs from interested parties on a mutually
advantageous basis); innovation strategies (which innovation strategies need to be
scrutinized for those who want to reassure the needs and interests of interested sides,
taking into account their own interests); procesess (which businesses need to be set
up to implement strategies); opportunities (which may be necessary for the
management of business interests). Among the areas of increasing the economic
efficiency of operations at the level of machine-building enterprises, which are
separated by scientists [5], [6], in the conditions of resource constraints, in our
opinion, the development of industrial infrastructure has a particular importance (Fig.
1). It should be noted that in the opinion of the scientists, for mechanical engineering,
for the effective implementation of the activities of enterprises an important
precondition is the technological re-equipment of enterprises, the activation of the
investment activity, the increase of labor productivity, the development of
infrastructure, which, of course, is due to the intensification of the processes of
information capacity building and the practical use of third-level intellectual
technologies that allow not only to process databases, but also to formalize and
analyze them. According to the authors, in the conditions of resource constraints, the
system of informational improvement in the efficiency of domestic machine-building
enterprises should have such a functional purpose that would closely associate the
entire functioning of the economic system with the means of their achievement. The
ISSN 2567-5273

86

www.moderntechno.de

Modern engineering and innovative technologies

Issue 7 / Part 3

purpose of the information support of any company's activity is to obtain processed,
aggregated information based on the collected data, which should be the basis for
making managerial decisions.
Areas of increase of economic efficiency of activity of domestic enterprises

Technological
re-equipment of
enterprises
Replaceme
nt
of
equipment
Automatisat
ion
of
technologie
s

Activation of
innovation
activity

Increased
productivity

Issue of new
products

Motivation
of employees
Coordination
of managerial
processes

Reducing
material and
energy
intensity of
products

Development of
industrial
infrastructure
Introduction
specialized
information
systems

of

Improvement of working
methods
Change control style

Fig. 1. Areas of increasing the economic efficiency of enterprises
This will allow directing the pace of accumulation of information resources on
the effective solution of the following tasks: development of a new automated level
of cost accounting, starting with the analysis of the costs of these costs and the
possibility of adaptive management of them (for example, control and debt
management, penetration into all costs of the organization and their analysis);
introduction of modern complex information systems for replacing the existing
information protection, if it provides a separate, isolated information source and
quickly becomes obsolete and meets the needs for efective management; focusing on
consumers, both in terms of product and service redesign, both in terms of service
provision; efeactivity, flexibility, adaptability to changes in the organization's
activities; the use of such systems of application software, which, with the continuous
development, allows the organization to adapt flexibly to changes in the market
situation; the possibility of an integrated representation of all activity in dynamics;
the possibility of merging into a single informational technological basis of economic
and technical processes; creation of unified information streams; prevention of
overcoming the variety of work done; automation of routine and hard work, which
allows you to free at this workforce to perform more qualified tasks; the possibility of
"one-click" button to provide relevant information to the government, not only for the
adoption of not only opiative, but also important strategic decisions; the possibility of
conducting a virtual analysis of the economic situation, with the aim of increasing the
eefective control; the concentration of information that is not necessary for the
adoption of operational and strategic decisions, in a single information space, which
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should become the driving force behind the work, optimization of economic
oppression. Thus, informational support for the effectiveness of the enterprise can be
represented by a set of unified system of indicators: - flows of information - variants
of organization of document circulation - systems of classification and coding of
information; - unified documentation system - various information arrays (files)
stored in a machine and on carriers with different degrees of organization. The
improvement of the information support process for domestic enterprises in the
machine-building industry should be based, first of all, on the implementation of
modern software, which can be classifiable depending on the specifics of the
enterprise's activities [7].
Computer information systems (CIS) [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. The most
relevant today are "1С: Enterprise" and corporate information systems (KIS) of the
class ERP (enterprise resource planning); software products of the DBMS class
(object-oriented database management systems: PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL,
Access, Sybase, MySQL, mSQL, etc. The most popular, both in Ukraine and abroad,
in the practice of insurance, are the products of the developer Oracle - Oracle
Insurance); program products for business processes (business process mаnаgement BPM). As an example, the software of this group can be attributed a client-oriented
strategy - CRM (Customer Relationship Management - Customer Relationship
Management); DocFlow (document routing systems) and WorkFlow (workflow
management systems) software; modeling and analyzing business processes of an
insurance company. Products of this class are based on the application of modern
computer simulation technology.
Among the significant problems of information support of the efficiency of the
machine-building enterprises of Ukraine, it can be noted: insufficient logistical and
software for the creation of automated information resource management systems;
absence of well-formed communication channels of information resources traffic in
the internal environment of the enterprise for the adoption and implementation of
management decisions; an imperfect mechanism for distributing information
resources according to the needs of different levels of managerial staff, which leads
to the disorganization of valuable information and inhibits the decision-making
process. The solution of these problems can be effectively implemented through the
introduction of a well-formed information system in the management of the
enterprise. It is the use of automated information systems to allow: improve time
management characteristics; accelerate the process of information resources
processing and provide control over the management process based on changes in the
use and organization of work with information resources; considerably reduce the
managerial staff of the enterprise, which is engaged in work on collecting, recording,
storing and processing information resources; quickly, qualitatively and reliably
fulfill the receipt, registration, storage and processing of information resources of the
enterprise; to provide management and management personnel of the enterprise with
the qualitative information at the right time; coordination of actions, which are
achieved through the rapid access to the necessary information within the enterprise.
As regards the estimation of the efectiveness of the functioning of modern
information systems, according to the authors, take into account the following
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indicators [4]: system performance, calculated by the time of response or the definite
bandwidth; system flexibility, which is judged by the foreseeable modifications of the
information system in accordance with the possible changes in the organization;
readiness of the systems to the interaction, determined by the rules of access for the
review and correction of information; the level of satisfaction of users, which is
determined by a full set of useful functions; the efectiveness of the functioning of the
information system, based on modern system analysis, spatial methods of provision
and access to information, achievement of the given level of data bases.
Conclusions. Thus a new level of complex research of the phenomenon of
analysis of information resource the transformation of machine-building enterprises,
the meaning of the latter in the context of social change is connected with the
disclosure of the reasons for its special role in the modern stage of socioeconomic
program, with the advent to innovative modes of development and the need of
protection of a sufficient level of economic security. The effectiveness of the
adoption of administrative decisions and increase their substantiation, in the context
of the innovative activity of domestic machine-building enterprises, is impossible
without the improvement of information security by the means of the digitization of
the information of the enhancement of the efective using of it.
The elements of scientific novelty include the justification of the directions of
reducing the information support of the effectiveness of machine-building enterprises
in terms of resource constraints by taking into account the degree of response to
changes in the environment, development of business measures to minimize the
impact of crisis fact on the efficiency of co-ordination. Prospects for scientific
developments in this area should be aimed at developing recommendations for the
practical implementation of modern information systems and technologies to improve
the efficiency of enterprises in terms of resource constraints.
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Анотація. Визначено, що в умовах ресурсних обмежень та різноманітності
трансформацій в межах національної економічної системи виникає потреба розширення
мoжливocтей і метoдів забезпечення ефективності діяльності вітчизняних промислових
підприємств, зокрема машинобудівної галузі. Зазначено, що саме використання сучасних
інформаційних технологій у діяльності підприємств машинобудівної галузі є необхідною
умовою підвищення ефективності їх роботи. Підкреслено, що досвід країн з розвинутою
економікою свідчить, що стрімкий розвиток інформаційних технологій проявляється в
посиленні інформаційного забезпечення в економіці й управлінні, а також у постійній
диверсифікованості інформаційного сектора. Обґрунтовано зоцільність заcтocування
багатoкритеріальнoгo підхoду дo оцінки ефективнocті діяльнocті підприємства.
Деталізовані ключові напрями підвищення екoнoмічнoї ефективнocті діяльнocті вітчизняних
підприємств та встановлено, що в умовах ресурсних обмежень, важливoю передумoвoю
зрocтання ефективнocті діяльнocті мвшинобудівниз підприємcтв є технoлoгічне
переoзбрoєння
підприємств,
активізація
іннoваційнoї
діяльності,
підвищення
прoдуктивнocті праці, рoзвитoк вирoбничoї інфраструктури, що безумовно, пов’язано із
інтенсифікацією процесів нарощення інформаційного потенціалу та практичного
використання інтелектуальних технологій третього рівня, які дозволяють не лише
обробляти бази даних, а також формалізувати та аналізувати їх. Встановлено, що
пiдсистeма iнформацiйного забeзпeчeння ефективності діяльності вітчизняних
машинобудівних підприємств повинна мати такий цiльовий функцiонал, який би щiльно
пов’язував цілі функцiонування eкономiчної систeми iз засобами їх досягнeння. Зазначено, що
удосконалення процесу інформаційного забезпечення діяльності вітчизняних підприємств
машинобудівної галузі, перш за все, повинно базуватися на впровадженні сучасного
програмного забезпечення. Доведено, що серед суттєвих проблем інформаційного
забезпечення ефективності діяльності машинобудівних підприємств України, можна
виділити: недостатнє матеріально-технічне та програмне забезпечення для створення
автоматизованих систем управління інформаційними ресурсами; відсутність чітко
сформованих комунікаційних каналів руху інформаційних ресурсів у внутрішньому
середовищі підприємства для прийняття та реалізації управлінських рішень; недосконалий
механізм розподілу інформаційних ресурсів відповідно до потреб різних рівнів управлінського
персоналу, що призводить до дезорганізації цінної інформації та гальмує процес прийняття
рішень. Запропоновано показники оцiнювання eфeктивностi функцiонування сучасних
iнформацiйних систем.
Ключові слова: ефективність діяльності, пiдсистeма iнформацiйного забeзпeчeння
ефективності діяльності, інформаційні технології, інформаційні системи менеджменту.
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Анотація. Розглядається методика вибору типу й оптимальної реактивної
потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів нафтогазової
галузі за критерієм мінімуму дисконтованих витрат, які включають витрати на генерацію
та передачу реактивної потужності споживачам, капітальні вкладення на встановлення
компенсувальних пристроїв і витрати на їх експлуатацію. Для визначення оптимального
розподілу реактивного навантаження між джерелами використано метод невизначених
множників Лагранжа з врахуванням технічних обмежень у вигляді нерівностей, які у
випадку їх порушення прирівнюються до граничних значень і оптимізація розподілу
реактивної потужності здійснюється між іншими джерелами, обмеження для яких не
порушуються.
Ключові слова: реактивна потужність, нафтогазові підприємства, оптимальний
розподіл, дисконтовані витрати, функція Лагранжа, конденсаторна батарея, синхронний
двигун.

Вступ.
Оптимізація та підвищення енергоефективності розподільчих електричних
може бути досягнута шляхом правильного вибору типу, економічно доцільної
потужності та розміщення компенсувальних пристроїв (КП). В процесі
експлуатації електричної мережі це дозволяє зменшити втрати електроенергії та
видатки на її оплату, покращити якість електроенергії і знизити експлуатаційні
витрати.
Метою роботи є подальший розвиток і вдосконалення методу оптимальної
компенсації реактивної потужності [1] в системах електропостачання (СЕП) з
використанням алгоритмізації оптимізаційних задач і застосування сучасної
обчислювальної техніки, спрямованих на зниження втрат електроенергії, а
також розроблення практичних алгоритмів нелінійного програмування,
адаптованих до конкретних завдань оптимізації СЕП.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Враховуючи введення плати за перетікання реактивної електроенергії між
електропередавальною організацією та її споживачами [2] багато наукових
робіт присвячено питанням компенсації реактивної потужності. Вченими в
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галузі компенсації реактивної потужності проведено аналіз існуючої
методики обчислення плати за споживання та генерацію реактивної
електроенергії, вдосконалюються способи й засоби компенсації, аналізується
ефективність різних джерел реактивної потужності, розробляються методи
вибору оптимальної потужності компенсувальних пристроїв [3-6].
Основний текст.
Розглянемо методику вибору джерел реактивної потужності за умовою
економічності [1]. Такими джерелами можуть бути конденсаторні батареї (КБ),
синхронні генератори (СГ), синхронні двигуни (СД) та інші джерела.
Вихідними даними для розрахунків є принципова схема і параметри
розподільчої мережі, графіки активних і реактивних навантажень або їх
характеристики.
Критерієм вибору оптимальної потужності КП є мінімум сумарних
дисконтованих витрат Вдс, на величину яких впливає зміна технічних та
економічних показників, зокрема вартість втрат електроенергії на генерацію
реактивної потужності різними джерелами та її передачу мережею до місця
споживання.
У загальному випадку в пункт А мережі реактивна потужність може бути
передана від декількох джерел (рисунок 1). Задача вибору найекономічніших
джерел та їх оптимальної потужності для компенсації реактивного
навантаження споживачів зводиться до мінімізації функції сумарних
дисконтованих витрат, зумовлених генерацією і передачею реактивної
потужності від усіх n джерел до вузла А мережі:
Вдс =

n

∑ (В
к =0

0к

+ В1к Qк + В2 к Qк 2 ),

(1)

де Qк – реактивні потужності джерел, к = 1, 2 …, n;
B0к – стала складова дисконтованих витрат;
B1к, B2к – питомі витрати, величина яких залежить від типу КП і
параметрів розподільчої мережі.

Рис. 1. Схема передачі реактивної потужності від джерел до вузла А
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Визначимо дисконтовані витрати та їх складові для вказаних на рис. 1
джерел.
Дисконтовані витрати на передачу реактивної потужності Q1 від системи
С до вузла А включають вартість втрат електроенергії в трансформаторі Т та
витрати на передачу потужності Q1 від системи з врахуванням втрат реактивної
потужності в трансформаторі
B1 =

Ц вх DРн.х 8760 DTTнб
Ц R τ 10 -3 2
+
Q1 + вх 2T
Q1 = B01 + B11Q1 + B21Q12 ,
Е
E
U ном Е

(2)

де ∆Рн.х - втрати потужності неробочого ходу знижувального трансформатора
(кВт); U ном – номінальна напруга розподільчої мережі споживача (кВ); RT –
активний опір трансформатора, зведений до номінальної напруги вторинної
обмотки (Ом); τ – час найбільших втрат (год); D – економічний еквівалент
реактивної потужності (кВт/квар); Ц вх – вартість електроенергії для споживача
на межі балансової належності електричних мереж (грн/кВт·год); T – фактична
закупівельна ціна електроенергії для електропостачальної організації за
Tнб - час використання найбільшого
розрахунковий період (грн/кВт·год);
навантаження; Е – норма дисконту.
Дисконтовані витрати на передачу реактивної потужності Q2 і Q3 від
синхронних генераторів (СГ) і синхронних двигунів (СД) до пункту А
включають відповідно вартість втрат електроенергії в СГ і СД та лініях
живлення Л2 і Л3:
D1г T р.г Ц г

 D2г T р.г Ц г Ц вх R2 τ10 -3  2
Q2 = B12 Q2 + B22 Q22
B2 =
Q2 + 
+
2
2
Qном.г E
N гU ном Е 
 N г Qном.г E
;

B3 =

D1 сдT р.сд Ц вх
Qном.сд E

 D2 T р.сд Ц вх Ц вх R3 τ10
Q3 +  сд 2
+
2
N сдU ном
Е
 N сд Qном.сд E

-3

(3)

 2
Q3 = B13Q3 + B23Q32

,

(4)
де D1 , D2 – постійні коефіцієнти, що характеризують втрати активної потужності
в СГ(СД) під час генерування ними реактивної потужності (кВт); T р –
тривалість роботи СГ(СД) (год);
N – кількість однотипних синхронних
генераторів (двигунів); Qном – номінальна потужність СГ(СД) (квар); R2 , R3 –
активні опори ліній зв’язку Л2 та Л3 (Ом); Ц г - собівартість виробництва
електроенергії генераторами (грн/кВт·год) .
Дисконтовані витрати на передачу реактивної потужності
Q4 від
конденсаторної батареї (КБ) включають вартість КБ і комутуючих апаратів,
втрати в КБ і лінії живлення Л4

Ц ∆Р T 
Ц R τ10 -3 2
α 
(5)
B4 =  1 + е  K 0 кб + вх 0 нб Q4 + вх 24
Q4 = B14Q4 + B24Q42 ,
Е
U ном Е

  100 Е 
де ∆Р0 - питомі втрати активної потужності в конденсаторних установках

(кВт/квар) ; K 0 кб - питомі капіталовкладення на 1 квар генерованої потужності
конденсаторної батареї (грн/квар); αе – норма витрат на експлуатацію КБ, %;
Tнб – час використання найбільшого навантаження (год).
На величину генерованої джерелами реактивної потужності Qк
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накладається ряд обмежень. Для синхронних машин верхня межа визначається
умовою допустимих теплових режимів для статора і ротора. Для КБ верхня
межа потужності не обмежується (теоретично батарея може бути вибрана будьякої потужності), а нижня межа дорівнює нулю, так як КБ не може споживати
реактивну потужність з мережі. Крім того, повинна задовольнятися умова
балансу реактивної потужності у вузлі А, а навантаження елементів
розподільчої мережі не повинні перевищувати допустимих значень.
Врахуємо такі обмеження:
Q1 ≤ QTmax ;

Q2 ≤ N г Qгmax ;

(6)

Q3 ≤ N сд Qсдmax ;
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = Q A ,

де Q – максимальна реактивна потужність, яка може бути передана через
трансформатор у режимі найбільших навантажень без збільшення встановленої
потужності трансформатора; Qгmax ,Qсдmax - максимальні значення реактивних
потужностей, які можуть генерувати СГ і
СД при їх номінальному
навантаженні; Q A – реактивна потужність, що споживається у вузлі А мережі.
При цьому напруга у вузлі А не повинна виходити за допустимі межі:
U Amin ≤ U A ≤ U Amax .
(7)
Поставлена задача є задачею нелінійного програмування і може бути
розв’язана методом Лагранжа. Проте цей метод застосовується тільки для задач
з обмеженнями у формі рівностей. За наявності нерівностей задача
розв’язується у декілька етапів.
Якщо цільова функція f ( x ) і обмеження визначені, неперервні і мають
неперервні похідні на множині X, а множина X обмежена (замкнутість
випливає з неперервності функцій обмежень), то за теоремою Вейєрштрасса у
множині X існують точки, в яких цільова функція f ( x ) досягає своїх значень
максимуму і мінімуму. Якщо шукана точка є внутрішньою точкою множини X,
то в ній функція f ( x ) має локальний максимум чи мінімум, так що ця точка
міститься серед стаціонарних точок, в яких похідна дорівнює нулю. Проте
свого найбільшого (найменшого) значення цільова функція f ( x ) може досягати
і на межі множини X. Тому, для того щоб знайти найбільше і найменше
значення цільової функції f ( x ) на множині X, потрібно знайти всі стаціонарні
внутрішні точки, обчислити значення цільової функції в них і порівняти зі
значеннями функції в стаціонарних граничних точках множини X. Таким чином
необхідно розв’язати ряд задач з обмеженнями-рівностями, використовуючи
метод вилучення змінних або метод множників Лагранжа.
Для пошуку всіх стаціонарних точок потрібно перебрати всі підмножини
обмежень. Найбільше і найменше із значень функції в знайдених точках і
будуть шуканими найбільшим і найменшим значеннями функції f ( x ) .
Для розв’язання задачі без обмежень-нерівностей запишемо функцію
Лагранжа
max
T
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L = B01 + B11Q1 + B21Q12 + B12Q2 + B22Q22 + B13Q3 + B23Q32 + B14Q4 + B24Q42 +

λ (Q1 + Q2 + Q3 + Q4 − Q A ).

(8)

Пошук абсолютного екстремуму функції Лагранжа, який відповідає
оптимальному розподілу потужності джерел, здійснимо шляхом її
диференціювання та прирівняння до нуля часткових похідних:
∂L
= B11 + 2 B21Q1 + λ ;
∂Q1

∂L
= B12 + 2 B22 Q2 + λ ;
∂Q2
∂L
= B13 + 2 B23Q3 + λ ;
∂Q3

(9)

∂L
= B14 + 2 B24 Q4 + λ ;
∂Q4
∂L
= Q1 + Q2 + Q3 + Q4 − Q A = 0 ,
∂λ

де λ - коефіцієнт Лагранжа.
Розв’язавши систему рівнянь (9), визначимо значення потужностей Qк , які
відповідають екстремуму функції (1) з врахуванням обмеження-рівняння
системи (6). Оскільки система (9) є лінійною, то її можна розв’язати,
наприклад, методом Гауса з використанням стандартного математичного
забезпечення.
Якщо одержаний розв’язок не задовольнятиме рівняння обмеження у
формі нерівностей, то необхідно почергово замінювати їх рівностями і
повторно розв’язувати задачу.
Висновки.
Тип і оптимальна потужність найекономічніших джерел компенсації
реактивного навантаження споживачів можуть бути визначені з використанням
методу невизначених множників Лагранжа та врахуванням технічних
обмежень, заданих у вигляді нерівностей за умови забезпечення балансу
реактивних потужностей.
Розрахунки показали, що немає універсального вирішення проблеми
вибору джерел для компенсації реактивної потужності навантаження
споживачів. Все залежить від вибраної схеми електропостачання, технічних
характеристик джерел, обмежень щодо генерування реактивної потужності
синхронними двигунами, вартості електроенергії та вартості конденсаторних
установок. У кожному конкретному випадку оптимальна схема компенсації
буде різною.
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Abstract. We consider the method of selecting the type and optimum reactive power sources
to compensate for reactive load of oil and gas industry customers according to the criterion of
minimum discounted costs which include the costs of generation and transmission of reactive power
to consumers, investments for the installation of compensating devices and the cost of their
operation. To determine the optimal allocation of reactive load between sources, the method of
Lagrange multiplier was used, taking into account technical constraints as inequalities, which in
the case of exceeding the limit values are equal to the optimization and distribution of reactive
power carried between other sources, restrictions are not violated. An example of choosing the
optimal power source to compensate for reactive load for consumers was demonstrated. It has been
shown that for reactive power compensation it would be better to use condenser units and partially
synchronous motors. It is impractical to use the system as a source of reactive power due to heavy
losses on the transfer of reactive power to consumers. The calculation has proved that the
integrated use of reactive power sources seems to be the most economical.
Keywords: reactive power, the optimal allocation of discounted costs, Lagrange function,
capacitor battery, synchronous motor.
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Анотація. Поява інтелектуальних електромереж, інтелектуальних лічильників та
інтелектуальних приладів надає споживачам електроенергії нові засоби для більш
ретельного спостереження за їх енергоспоживанням та можливість змінити свої споживчі
звички. Завдяки підвищенню обізнаності про можливості зниження споживання
електроенергії та можливості заощадження коштів по рахунках за електроенергію жителі
існуючих будинків повинні шукати засоби для оптимізації споживання електроенергії.
Однією з існуючих проблем є допомога кінцевому користувачеві у побудові графіків
споживання електроенергії і виявленні втрат від резервного живлення існуючих приладів,
тобто створення ефективного методу для вимірювання потужності приладів в режимі
очікування. Пікові періоди можуть бути вирівняні на основі розрахунків середнього
абсолютного відхилення від середньої потужності, виходячи з графіків моніторингу
пристроїв, але це може призвести до вирівнювання піків, тільки якщо в розрахунках буде
використовуватися як розділений, так і єдиний тарифи.
Ключові слова: електропостачання, системи відновлюваної енергії, моніторинг.

Вступ. Планування та моніторинг енергонавантаження домашньої системи
відновлюваної енергетики - це процес, який включає комплексний аналіз
існуючого використання електроенергії, вивчення місцевих норм та вимог,
прийняття рішення про те, чи хочете ви експлуатувати свою систему в
загальній електромережі або поза нею, а також розуміння тих технології
можливостей, які доступні для вашого місцерозташування. Система
відновлюваної енергії може бути використана для забезпечення деяких або всіх
ваших потреб в електроенергії, використовуючи такі технології, як: малі
сонячні
електричні
системи;
малі
вітроенергетичні
системи;
мікрогідроенергетичні системи; газотурбінні електростанції (з паливом з
відновлювальних джерел); малі гібридні електричні системи (сонячні та
вітрові) [1], [2], [3], [4].
Розрахунок потреб у електроенергії є першим кроком у процесі
дослідження систем відновлюваної енергії [1], [2], [3], [4] для окремого будинку
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або малого бізнесу. Ретельне вивчення потреб у електроенергії допомагає
визначити наступне: розмір і вартість необхідної системи; як потреби в енергії
коливаються протягом дня і на протязі року; заходи, які можливо зробити, щоб
зменшити використання електроенергії.
Проведення аналізу навантаження [1], [2], [3], [4] передбачає запис
потужності та середнього щоденного використання всіх електричних пристроїв,
підключених до вашого центрального джерела живлення, таких як
холодильники, світильники, телевізори та електроінструменти. Деякі
навантаження, такі як холодильник, постійно використовують електроенергію,
а інші, як і електроінструменти, використовують електрику періодично.
Навантаження, які використовують електрику з перервами, часто називаються
вибраними навантаженнями. Якщо ви готові використовувати ваші вибрані
навантаження тільки тоді, коли ви маєте додаткову потужність, ви зможете
встановити меншу систему відновлюваної енергії.
Кожна громада може мати свій власний набір правил, яких потрібно
дотримуватися, щоб додати невелику систему відновлюваної енергії для
будинку або малого бізнесу. Ці правила можуть впливати на тип системи
відновлюваної енергії, яку ви маєте право встановлювати, а також хто її буде
встановлювати. Вони також можуть впливати на те, чи підключити вашу
систему до електромережі або використовувати її як автономну систему.
Деякі держави допускають сервітути, які є добровільною, юридично
обов'язковою угодою між власниками суміжних земель щодо використання
землі. Наприклад, ви можете шукати сервітут, вказуючи, що жодна структура,
яка блокує поновлювані ресурси, що необхідні для роботи системи
відновлюваної енергії, не буде побудована. Ці угоди є обов'язковими незалежно
від зміни власності на землю. Крім того, необхідно здійснити пошук
документів, щоб визначити, чи існують попередні сервітути чи інші угоди, які
можуть перешкодити додати систему відновлюваної енергії до власного майна.
Деякі громади мають угоди або інші правила, що визначають, що
домовласники можуть робити зі своєю власністю. Іноді ці правила забороняють
використання систем відновлюваної енергетики з естетичних чи інших причин.
Однак, іноді ці положення містять положення про підтримку систем
відновлюваної енергетики.
Для того щоб почати планувати невелику поновлювану електричну
систему [1], [2], [3], [4] необхідне базове розуміння того, як працює технологія,
а також можливість проаналізувати основні параметри системи, а саме:
наявність поновлюваних джерел енергії; економіка і загальні витрати;
розташування системи; розмір системи; угоди та правила; особливості
встановлення та обслуговування; моніторинг системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поява інтелектуальних
електромереж, інтелектуальних лічильників та інтелектуальних приладів надає
споживачам електроенергії нові засоби для більш ретельного спостереження за
їх енергоспоживанням та можливість змінити свої споживчі звички [1], [2], [3],
[4]. Завдяки підвищенню обізнаності про можливості зниження споживання
електроенергії та можливості заощадження коштів по рахунках за
ISSN 2567-5273

98

www.moderntechno.de

Modern engineering and innovative technologies

Issue 7 / Part 3

електроенергію жителі існуючих будинків повинні шукати засоби для
оптимізації споживання електроенергії. Для досягнення мети оптимізації
використання електроенергії (вирівняти використання електроенергії та
використовувати лише необхідну електроенергію) у існуючому приміщенні
необхідно відповісти на основне питання - чи може оптимізація електроенергії
та автоматизація приладів забезпечити рішення, яке допоможе скоротити
споживання електроенергії в існуючому будинку вже сьогодні? Для того, щоб
відповісти на це запитання, необхідно відповісти на такі підпункти: що таке
«сучасний стан» інтелектуальних пристроїв (smart appliances)? які типи рішень
для вимірювання електроенергії доступні сьогодні для існуючих приладів? чи
можна створити ефективне вимірювання потужності приладів в режимі
очікування? чи можна зменшити пікові періоди та згладити піки за допомогою
програм оптимізації? чи можемо ми надати необхідні засоби, щоб бачити, чи
призводять різні види тарифів на електроенергію до економії коштів?
На загальнодоступному ринку існує значний вибір інтелектуальних
пристроїв. Поки вони обмежені за типами та функціями і загалом вимагають
з'єднання з інтелектуальним лічильником, щоб використовувати функції
оптимізації енергії. Це дозволяє кінцевим користувачам впроваджувати сучасні
системи автоматизації, які дозволяють вимірювати споживання енергії на рівні
окремих приладів і надавати споживачеві засоби, щоб проводити моніторинг та
налаштовувати існуючі прилади і бути постійно в курсі власного споживання.
Однією з існуючих проблем є допомога кінцевому користувачеві у
побудові графіків споживання електроенергії і виявленні втрат від резервного
живлення існуючих приладів, тобто створення ефективного методу для
вимірювання потужності приладів в режимі очікування. Пікові періоди можуть
бути вирівняні на основі розрахунків середнього абсолютного відхилення від
середньої потужності, виходячи з графіків моніторингу пристроїв, але це може
призвести до вирівнювання піків, тільки якщо в розрахунках буде
використовуватися розділений тариф, але не в разі використання єдиного
тарифу. При впровадженні таких методик для кінцевого користувача важливим
є використання як єдиного, так і розділеного тарифу. Кінцевий користувач
повинен бачити різницю у вартості при застосуванні обох тарифів, тому що
розділений тариф не буде економічно ефективним, якщо пристрої не були
заплановані. Крім того, такі методики надають кінцевому користувачеві
інформацію про те, як планувати свою техніку і призначати резерви, які
зменшать споживання електроенергії. Нарешті, кінцевий користувач визначає,
які пристрої використовувати в аналізі, який і надає кінцевому користувачеві
можливість побачити, як зміниться використання енергії, якщо окремий
пристрій не було включено.
Ще одним з підходів може бути використання бази даних з інформацією
про споживання від виробників електроприладів. Після цього кінцевий
користувач зможе ідентифікувати прилад за маркою і моделлю, що дозволить
краще розпізнати його значення в режимі очікування, а також отримати більш
точні оцінки середнього часу роботи приладів. У випадку, якщо певний
пристрій не доступний у базі даних, кінцевий користувач може класифікувати
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його за типом та роком придбання. Після цього в базі даних може
здійснюватися пошук пристроїв з подібними властивостями, а також оцінка
часу споживання та роботи. Іншим підходом може бути адаптивне
перевизначення часових інтервалів на менші інтервали.
Великою перевагою такої методики є можливість відстеження ціни в
реальному часі, це означає, що існує можливість збирати інформацію про ціни
від постачальників електроенергії в реальному часі і визначити, якого
постачальника використовувати, та надавати пропозиції щодо графіків на
основі динамічного ціноутворення. Для цього можуть бути використані
звичайні алгоритми прогнозування, щоб визначити, якою буде ціна протягом
наступних двадцяти чотирьох годин на основі поточної інформації про ціни та
загальних тенденцій. Таким чином, на сьогодні актуальним є розробка методів,
які дозволять споживачам керувати своїм енергоспоживанням, використовуючи
існуючі прилади. Крім того, нас оточує все більше електричних приладів і
гаджетів, так що ми не знаємо про загальне споживання навколо нас. Багато
домогосподарств можуть використовувати від 20 до 30 окремих електронних
пристроїв і вони навіть не усвідомлюють, що споживають електроенергію,
оскільки сьогодні багато пристроїв залишаються в режимі очікування,
наприклад, у випадку багатьох типів мультимедійних приладів, які не
вимикається вручну кожного разу після використання. Велике збільшення
гаджетів у межах домогосподарства має великий вплив на кількість
електроенергії, яку ми споживаємо. Вони можуть не споживати великих обсягів
електроенергії окремо один від одного, але разом їх споживання електроенергії
істотно зростає. Ми повинні зробити споживачів більш обізнаними з їх власним
використанням електроенергії та надати їм можливість керувати та зменшувати
свої витрати.
Висновки. Європейський Союз та окремі країни активно впроваджують
положення та директиви, де основною метою є зменшення споживання енергії
у всіх секторах, що загалом призводить до значного росту використання
енергоефективних пристроїв. Системи управління енергоспоживанням дому є
важливою частиною інтелектуальної енергомережі системи відновлюваної
енергетики, яка забезпечує ряд переваг для кінцевих користувачів, таких як
економія використання електроенергії, зниження попиту в пікові години і
задоволення вимог користувачів. Ціноутворення на вимогу (DR) та час
використання (ToU) відносяться до програм, що надають переваги кінцевим
користувачам, які обмежують використання енергії в часи пікового попиту.
Моніторинг пристроїв є одним з основних кроків для ефективного
використання можливостей нових інтелектуальних обчислювальних систем.
Саме побудова алгоритмів планування для приладів автоматизованого
управління та економічного планування енергоспоживання для користувачів,
які мають можливості виробництва відновлюваної енергії та відповідні системи
зберігання енергії, дозволить цим споживачам оптимально планувати
споживання електроенергії в диференційному ціновому середовищі, сплачуючи
мінімізовані витрати за електроенергію. Це передбачає оптимальний час для
роботи приладів і знаходження ефективного алгоритму переносу час роботи
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приладів з високих пікових годин на низькі.
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Abstract. The emergence of smart grids, intelligent meters and intelligent devices provides
consumers with new means for more careful monitoring of their power consumption and the ability
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Анотація. В лабораторних умовах кафедри електроенергетики Сумського НАУ на
підставі проведення експериментальних даних та новітніх досліджень науки був
виготовлений генератор для тихохідних вітроустановок. В результаті теоретичного
аналізу обґрунтовано можливість застосування вітросилової установки при достатньо
низьких обертах вітроколеса, де вимоги до електрогенератора будуть значно нижчі, ніж в
звичайних електричних генераторах з більш високим навантаженням.
Ключові слова: номінальна трифазна напруга, номінальний струм, частота струму,
вітросилових установка, асинхронний електродвигун.

Постановка проблеми. Для вироблення електроенергії вітроустановкою
потрібно мати або низько обертовий генератор або мультиплікатор з великим
передаточним числом. Враховуючи те, що вітрові потоки дуже нерівномірні
генератор виробляє електроенергію нерівномірно за частотою і величиною
напруги. Основними вимогами, які стоять перед генераторами вітроустановок
є: підтримувати постійну за величиною напругу в мережі за змінних
швидкісних навантажувальних режимів роботи генератора; надійно працювати
в широкому діапазоні частоти обертання вала вітроустановки; здатність
витримувати перевантаження; мінімальна маса і вартість за достатньо
тривалого терміну експлуатації [1], [2], [3], [4], [5].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітросилові агрегати
комплектуються з індукторними генераторними установками. При цьому вони
бувають [1], [2], [3], [4], [5]: з рухомою і нерухомою обмоткою збудження, а
відповідно з контактними щітками і кільцями і безконтактні; трифазні і
однофазні; зі з’єднанням фазових обмоток статора за схемою «зірка» або
«трикутник». Генератори постійного струму застосовують нині досить рідко,
особливо в вітроустановках середньої і великої потужності.
Постановка завдання дослідження. Трифазна напруга в генераторі з
рухомою обмоткою збудження індукується у фазових обмотках статора при
перетинанні їх змінним магнітним полем, що створюється електромагнітом
ротора. Статор складається з пластин електротехнічної сталі і в його пари
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вкладають котушки фазових обмоток, які розподіляються на трифазні і
з’єднуються між собою за схемою «зірка». У трифазних генераторів число пазів
статора обов’язково повинно бути числом, яке ділиться на «3». Ротором є вал,
на який напресовані два магнітопроводи з дзьобоподібними наконечниками
(ДН) та втулкою з обмоткою збудження, що утворюють багатополюсний
магніт. Число полюсів магніту ротора повинно бути в три рази менше, ніж пазів
статора. Обмотка збудження ротора підключена до незалежного джерела
струму і намагнічує його. При цьому сусідні полюсні наконечники ротора
намагнічуються різнойменними полюсами. Під час обертання ротора мимо
кожного виступу статора почергово проходить північний і південний полюси
електромагніта. Нерухомі фазові обмотки перетинаються змінним магнітним
потоком як за величиною, так і за напрямом, і у витках обмоток індукується
змінна електрорушійна сила. При мінімальних обертах вітроколеса для
самозбудження генератора він збуджується від незалежного (стороннього)
джерела струму. Тоді його напруга дорівнює ЕРС зовнішнього джерела
збудження і становить
,
(1)
де - сталий коефіцієнт для даного типу генератора; - кутова швидкість
обертання ротора; - магнітний потік збудження.
Зі збільшенням електрона вантаження напруга генератора зменшується на
величину спаду напруги в статорі:
(2)
В процесі роботи генератора оберти ротора залежать від частоти обертання
вітроколеса, підтримувати постійну напругу генератора на різних режимах його
роботи можна, змінюючи магнітний потік в обмотці збудження ( )
включенням у мережу живлення на короткий проміжок часу додаткових
резисторів, а також збільшуючи частоту обертання чи зменшуючи
навантаження. На рис. 1 наведено графік, що характеризує залежність величини
струму від частоти обертання ротора генератора
за сталої напруги. Зі
швидкісної характеристики видно, що за початкової частоти обертання
при
генератор починає виробляти номінальну напругу без навантаження
живленні обмотки збудження від зовнішнього джерела. За такою швидкісною
характеристикою визначають технічні дані конкретного генератора: початкова
частота обертання на холостому ходу, яка повинна відповідати заданій напрузі
без навантаження,
; максимальна сила струму самообмеження
;
; частота обертання ротора
номінальна потужність генератора
і струм
(у контрольному режимі). Для тихохідних вітроустановок такі
генератори можна прилаштувати, але з великим передаточним числом
мультиплікатори, а значить зменшувати ККД самої вітроустановки.

Рис. 1. Швидкісна характеристика генератора змінного струму
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Основні матеріали дослідження. Поставлена задача досягається
виготовленням дослідного екземпляра електрогенератора для вітросилової
установки (ВУ). Як відомо ВУ працює при достатньо низьких обертах
вітроколеса, а значить і вимоги до електрогенератора повинні бути особливі. Як
правило вітроустановка працює при дуже низьких обертах вітроколеса (до 100
об/хв.). Для самозбудження генератора, який встановлений на тракторах і
автомобілях потрібно щонайменше 1500 об/хв. Значить, щоб електрогенератор
працював на вітроустановку потрібно встановити мультиплікатор з
передаточним числом щонайменше 1/20, а це додаткові енергозатрати і
звичайно фінансові. Потрібно йти іншим шляхом. збільшувати число пар
полюсів статора електрогенератора. Статор складається з пластин
електротехнічної сталі і в його пази вкладені 54 фазові обмотки, які розподілені
на три фази і з’єднані між собою за схемою «зірка».
На кожну фазу припадає:
.
Статорна обмотка розрахована на фазну напругу в 220 В, а значить
пропорційно зменшується струм на виході. Практика та досліди показали, що
на одну фазу потрібно вкласти 18 котушок загальною кількістю 1440 витків, а
значить кожна котушка буде мати:

,

(3)

де
- кількість витків у котушці;
- загальна кількість витків
фазної обмотки;
- кількість котушок у фазній обмотці.
(4)
Статорні електротехнічні пластини (пакет) взяті із статора асинхронного
електродвигуна серії 4А, висота пакета 40 мм. Маючи 9 пар полюсів (18
котушок в одній фазній обмотці) знаходимо оберти генератора при умові, що
він буде працювати з частотою струму в 50 Гц за формулою:
;
де - частота струму (50 Гц); - число пар полюсів статора.

(5)

.
(6)
виробляє напругу з
Це означає, що ротор електрогенератора при
частотою 50 Гц. Якщо вітроколесо працює стабільно при 60 об/хв., то за
допомогою шківо-пасової передачі легко досягти цих обертів на генераторі.
Маючи розміри пакета активної сталі статора з наружним діаметром
, внутрішнім діаметром
, довжиною пакета сталі
розраховуємо зовнішній діаметр ротора за формулою:
,
(7)
де
- повітряний проміжок між залізного простору 0,35 …0,45 мм.
(8)
Досліди і розрахунки показують, що котушка ротора повинна мати
приблизно 1200 витків проводу ПЭВ-2 діаметр якого 0,8 мм.
Щоб знайти площу вікна потрібно знайти площу, яку займає котушка (її
поперечний переріз) за формулою:
,
(9)
- число витків в котушці збудження (з ізоляцією);
- коефіцієнт
де
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- діаметр проводу в котушці збудження.

(10)
Якщо ширина каркаса котушки збудження дорівнює 25 мм, то його висота
буде:

(11)

Рис. 2. Принципова електрична схема генератора
На рис. 2 приведена принципова електрична схема генератора.
Однонапівперіодний блок вмикається паралельно трифазній обмотці генератора
і навантаження. В точку С через щітки і кільця включається котушка
збудження. За рахунок остаткового магнетизму генератор легко збуджується.

Рис. 3. Магнітний ланцюг генератора для ВУ з ДН
Висновки. В результаті розрахунків та лабораторних досліджень був
випробуваний тихохідний генератор, який добре зарекомендував себе в роботі
ВУ з такими показниками: номінальна трифазна напруга – «У» - 220 В;
номінальний струм – 6,4 А; частота струму при
- 50 Гц. Наружний
діаметр статора – 290 мм; внутрішній діаметр статора – 207 мм; наружний
діаметр ротора – 206,2 мм; внутрішній діаметр розточки ротора – 190 мм;
висота пакета сталі статора – 40 мм; діаметр сердечника ротора – 110 мм.
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