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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

REVIEW OF MODERN TECHNOLOGIES FOR COMBINING HEAT 

PUMP SYSTEMS WITH SOLAR ENERGY SYSTEMS 

 

Bohza M. S., 

Student of the Faculty of Heat and Power Engineering 

National Technical University of Ukraine 

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

Kyiv, Ukraine 

 

Today, in order to increase the efficiency of heat pump installations, a 

wide range of technical-technological and mode solutions of combining these 

installations with solar energy systems is offered. In general, parallel, serial and 

combined circuits can be used. The paper analyzes such solutions in terms of 

advantages and disadvantages [1]. 

When connected in parallel, the solar collector transfers energy to the 

buffer tank and further to the heating and hot water supply system. Under 

favorable weather conditions, the heat pump remains idle. In case of decrease 

in solar activity or increase in thermal loading the heat pump is in addition 

involved. Thus, the solar collector and the heat pump are independent energy 

sources. This configuration makes it possible to provide better performance 

under conditions of active solar radiation and ambient temperature. 

In the case of series connection, the solar collector heats the storage 

tank, from where the energy is taken by the heat pump evaporator and 

transferred to the consumer. Due to this configuration, the heat pump has a high 

efficiency, but it is limited by the thermal capacity of the collector [2]. 

The combined circuit is similar to a serial one, but has two energy 

sources, including solar. The backup source can be any other low-potential 
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medium (soil, air or water). In case of insufficient power of the solar circuit, the 

heat pump switches to another. Such a system can develop more power, have a 

higher and more stable efficiency and has the ability to meet the needs of 

refrigeration in the summer. 
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Серед усіх захворювань перше місце у світі займають 

кардіологічні. Діагностика стану серця і судин має велике значення для 

своєчасного виявлення патологій, що дозволяє попередити розвиток 

захворювань або провести їх успішне лікування, а також необхідна для 

спостереження за процесом одужання пацієнта.  

Одним з основних методів кардіологічних досліджень є метод 

фонокардіографії, заснований на реєстрації та подальшому аналізі звуків, 

що виникають під час функціонування серця. Запис акустичних сигналів 

здійснюється за допомогою фонокардіографа, результатом є 

фонокардіограма (ФКГ) – графічне зображення отриманих сигналів. 

Акустичні сигнали, які виникають під час роботи здорового 

серця, поділяються на 4 тони, два з яких добре вислуховуються: I – 

систолічний, ІІ – діастолічний. III та IV тони низькі (тихі), вони майже не 

вислуховуються. Наявність серцево-судинних захворювань та вад 

викликає появу шумів та характерні зміни серцевих тонів при реєстрації, 

які в свою чергу відображаються безпосередньо на ФКГ. Вони можуть 

зливатись з основними тонами, значно перевищувати ці тони по амплітуді 

та тривалості, а також мати різний вигляд [1]. 

Запис акустичних сигналів під час проведення фонокардіографії 

проводять за допомогою мікрофонів, розташованих в певних точках 

грудної клітки. Після реєстрації сигнал надходить на підсилювач, 

завданням якого є підсилення саме слабких високочастотних коливань, 

яким відповідають серцеві шуми, та в меншій мірі підсилення 

низькочастотних, яким відповідають серцеві тони. Це здійснюється 

шляхом розбиття спектру на діапазони відповідних частот, після чого 

кожен діапазон підсилюється в потрібній мірі. Після підсилення 

відбувається фільтрація системою частотних фільтрів [2]. 

Дотепер розшифровка ФКГ і постановка діагнозу в більшості 

випадків є досить суб'єктивними. Одні і ті ж записи акустичних сигналів 
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серця можуть трактуватися різними лікарями по-різному. Отже, мають 

місце помилки і неточності при постановці діагнозу, особливо в роботі 

молодих фахівців. Тому актуальним питанням є вдосконалення існуючих 

фонокардіографів шляхом використання персонального комп’ютера (ПК) 

та відповідного програмного забезпечення. 

Метою даної роботи є розробка системи статистичної обробки 

шумів серця, що дозволятиме відображати акустичні сигнали, обумовлені 

роботою серця, та результати їх обробки на моніторі ПК; автоматично 

розраховувати амплітудні, частотні та часові характеристики; проводити 

аналіз ФКГ та автоматичну інтерпретацію результатів; формувати 

синдромальний висновок; порівнювати декілька ФКГ та результати їх 

аналізу; вводити та зберігати лікарський висновок; вести базу даних 

результатів та поповнювати базу даних; роздруковувати необхідну 

інформацію про фонокардіографічне дослідження на принтері ПК. 

Структурна схема системи зображена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Узагальнена структурна схема системи статистичної обробки 

шумів серця 
 

Блок прийому призначений для реєстрації сигналу вхідним 

датчиком та виконання ряду операцій по його нормалізації. Пристрій 

сполучення служить для введення даних, отриманих за допомогою блоку 
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прийому в комп’ютер для їх наступної обробки та візуалізації. Блок 

обробки і блок порівнянна та прийняття рішення реалізуються на основі 

програмного пакету. В блоці порівняння та прийняття рішення на основі 

результатів, що надійшли с блоку обробки та результатів порівняння з 

еталонними даними, які зберігаються в базі еталонів, по певним критеріям 

формулюються синдромальні висновки (імовірний діагноз). Після блоків 

обробки, порівняння та прийняття рішення результати надходять в базу 

результатів, з якої необхідна інформація може бути відображена на 

моніторі ПК. Передбачається, що база еталонів постійно поповнюється 

новими даними з бази результатів, що дозволяє після накопичення певної 

кількості результатів в базі еталонів розширити діагностичні категорії та 

підвищити точність визначення імовірних діагнозів. 

Запропонована система статистичної обробки шумів серця може 

бути використана для діагностики кардіологічних захворювань: 

- В діагностичних центрах, де зазвичай проводиться велика кількість 

досліджень і є необхідність збереження в пам’яті комп’ютера ФКГ 

великої кількості людей; 

- В районних поліклініках, де рішення діагностичної програми може в 

певній мірі допомогти лікарю в подальшому обстеженні та лікуванні; 

- В приватних клініках, де для одного пацієнту робиться декілька 

записів ФКГ. 

 

Література: 

1. Краснов Л. А. Фонокардиография. Технические средства электронной 

и компьютерной диагностики в медицине: підруч. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Л. А. Краснов, В. П. Олейник. – Харків: Харківський Авіаційний 

Інститут, 2013. – 64 с. 
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2. Алдонин Г. М. Системы и устройства в кардиологии: підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / Г. М. Алдонин, С. П. Желудько. – Красноярськ: 

Сибірський Федеральний Університет, 2014. – 179 с. 
 

 

CHARACTERISTICS OF ACOUSTIC SIGNALS ACCOMPANYING 

HONEY BEES' VITAL ACTIVITY 

 

Drozdenko K. S., 

Candidate of Technical Sciences, Docent, 

Associate Professor of the Department of 

Acoustic and Multimedia electronic systems 

National Technical University of Ukraine 

"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Kyiv, Ukraine 

 

In recent years, Ukraine takes up the leading position in honey 

production in Europe. In view of this circumstance, and taking into account the 

potential of Ukrainian beekeepers, the introduction of scientific approaches in 

this area of activity is particularly relevant. This will help to facilitate the work 

of beekeepers, optimize the process of bee care, as well as increase the volume 

of high-quality natural products – honey, wax, pollen, as well as other products 

used in pharmacology, industry and cosmetics. 

The generation of bee sounds is based on the use of an aircraft. To a 

greater extent, the nature of the generated signals and their intensity are 

determined by the movements of the wing plates, as well as by torax vibrations 

[1]. 

Each physiological state of the bee family is characterized by a certain 

spectral composition of the sounds produced by them. The investigation of the 
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dynamics of the bee family signals structure in the annual and daily cycle 

indicates the presence of certain patterns [2]. 

Thus, the noise spectrum of a family in a normal state lies in the range 

of 20 Hz to 8-12 kHz (the dynamic intensity range is 40-45 dB). The maximum 

energy is concentrated in the 135-190, 210-330, and 400-550 Hz ranges. Daily 

fluctuations of background intensity in spring-summer period are 5-10 dB. 

Their magnitude depends on the range of daily temperature changes and the 

amount of nectar brought by the bees. In particular, the higher the temperature 

and the smaller the range of its oscillations during the day, the less the intensity 

of the sound background of the hive changes. During daytime hours, the 

intensity of the background is higher than during the night. 

If the excitability and activity of bees increase, intensities in the 

frequency range of 210-400 Hz change. The decrease in bees' activity, 

including preparation period for swarming, corresponds to the increase in 

intensity of components in the range of 210-240 Hz. Family excitation due to 

queen bee loss is reflected in increasing intensity of components in the region 

330-390 Hz [3]. 

In the preparatory stage preceding the swarming, the zone of intense 

components of the stable range 210-230 Hz is expanded due to amplification of 

its low-frequency region, the ratio of low-frequency and peak regions varies 

with respect to the initial level by 8-12 dB. 

The change in microclimate in the hive also entails a change in the 

intensity of the constituents in the range 135-190 Hz. For example, if the 

temperature in the hive rises in autumn-winter, the intensity level of this range 

increases by 18-20 dB, and if the concentration of carbon dioxide increases, by 

5-6 dB [3]. 

Spectral components in the range 400-550 Hz are mainly caused by 

intrahive signals having a mobilization value. Before coming out and at the 
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moment when the swarm leaves the hive, as well as during overflights, the 

intensity of this range increases. 

By analyzing the sounds generated by the bee family during vital 

activity (acoustic background), it is possible to make conclusions about its 

physiological state. In particular, we can learn that bees prepare for swarming 

as well as estimate the correspondence of keeping conditions to the biological 

requirements of the family. Besides automation the care process of these 

insects, it is possible to control processes occurring in the bee community or to 

manage them by acoustic methods. It may be useful for practical beekeeping to 

stimulate or suppress behavioral responses, such as increasing ventilation or 

changing the flight activity. In the first case, this can be achieved by emitting 

pure tones with frequencies 120-190 Hz or by reproducing the sounds of bees 

that ventilate the hive. In the second case, the desired effect is achieved by 

reproducing the song of the queen bee or by silencing the signals of the dancer 

bees. 

 

References: 

1. Yeskov, E. K. (1992). Ethology of a honey bee, Moscow: Kolos, 336. 

2. Rybochkin, A. F., Mohsen, S. A. (2014) Diagnosing the state of bee 

families on produced by them acoustic noise. Alternative Energy and Ecology 
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3. Yeskov, E. K. (2013). Generation, perception and use of acoustic and 
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RECOGNITION OF POORLY STRUCTURED DOCUMENTS USING 

NAIVE BAYES CLASSIFIER 

 

Kaminskyi A. V., 

Master Student of the Department of Automation 

of Heat and Power Engineering Processes 

National Technical University of Ukraine 

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

Kyiv, Ukraine 

 

On the current day, almost all spheres of life are more and more direct 

to the automation and computerization of monotonous processes. Except for the 

documentation, where documents are usually kept in paper form. It is difficult 

to switch to a new document management system when you need to manually 

transfer a huge amount of information [1]. 

To solve the problem of documents recognition was chosen naïve 

Bayes algorithm. The naive Bayes classifier combines the model with the 

decision rule. One general rule is to choose the most plausible hypothesis; it is 

known as the a posteriori decision-making rule. Starting from the next formula, 

we will calculate the probability that document d belongs to class c. 
 

𝑃𝑃(𝑐𝑐|𝑑𝑑) =
𝑃𝑃(𝑑𝑑|𝑐𝑐)𝑃𝑃(𝑐𝑐)

𝑃𝑃(𝑑𝑑)
 

 

The purpose of classification is to understand to which class a 

document belongs, so we need not the probability itself, but the most probable 

class. The Bayes classifier uses the estimate of the a posteriori maximum to 

determine the most probable class [2]. 

Based on mathematical transformations, we get the final formula by 

which the Bayes classification occurs. 
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The aim of the work is to create mobile application for document 

recognition and data digitalization. The application works offline without using 

the Internet. The Kotlin programming language was used to develop the client 

interface. For text recognition we choose Firebase ML kit. If necessary, the user 

can amend the output. 

The user will also be able to: 

• download the picture of the document; 

• view processed text; 

• save processing result; 

• adjust the processing result; 

• view the history of processed documents; 

• view the history of errors. 

The created software product significantly simplifies the process of 

recognition of poorly structured paper documents. The developed software 

product can be used, for example, in any government institution with huge 

workflow. 

 

References: 
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AUTOMATION SYSTEMS COMMISSIONING BASED ON THE 

DIGITAL TWINS IDEOLOGY 

 

Lukianov O. V., 
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National Technical University of Ukraine 

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

Kyiv, Ukraine 

 

Commissioning of the entire enterprise, a single line or a single unit 

requires initial testing for compliance with operational requirements, 

verification of the declared characteristics and performance of the specified 

functionality, which are commissioning work. Solving these problems requires 

a large amount of technical information, mathematical models and 

characteristics that must be processed and analyzed by experts in their fields. 

Currently, information on technical characteristics is contained on 

separate media, instantaneous data on the system is contained in the archives of 

PLC or SCADA, mathematical models – in specialized software. This entire 

dataset needs to be stored, updated and processed. Only the availability of 

information will not allow to effectively solve emerging problems and involve 

specialists in solving them. First of all, the entire amount of data obtained 

should be processed and then transferred to specialists. 

One of the promising options for solving the above problem is the use 

of the concept of digital twins (Digital Twins) [1]. At the very initial stage of 

designing an object, a digital layout of the system is created on the basis of 

digital twin, which includes all technical information, documentation, drawings 

and computer models of the system. The entire set of this information is 

accompanied by the object throughout its life and can be edited depending on 

the changes that were made during operation. Due to the presence of all the 
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characteristics of its digital model, as close as possible to the physical copy, 

which allows you to perform mathematical modeling, conduct physical 

experiments without the need to be on site, this functionality allows you to 

perform all necessary work to put the system into operation. field [2]. The use 

of Edge Analytics in digital duplicates allows you to process the entire received 

data packet "on the edge" and transfer to the upper levels of high-quality data, 

which saves network resources and helps solve problems faster, and finding the 

problem location is faster than using methods currently used [3]. During 

commissioning, under the supervision of experts, models are refined, changes 

are made to the description of the object and a set of characteristics and 

behavioral factors inherent in the object in different modes of operation is 

finally verified. This will be the basis for in-depth analytics during operation. 

The modern world needs to increase the efficiency of interoperability 

of all equipment, which is possible through the inclusion of a digital duplicate 

of a separate system in the digital twin of the entire enterprise. 
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U2F – Universal 2nd Factor – відкритий протокол двухфакторної 

автентифікації, який базується на виклику відповідної автентифікації, що 

в свою чергу дозволяє користувачам використовувати U2F пристрої як 

другий фактор для автентифікації. 

U2F базується на протоколі з використанням шифрування з 

відкритим ключем. Здебільшого, апаратний пристрій U2F представлений 

у вигляді USB накопичувача, у деякий є вбудований модуль NFC, який 

дозволяє користуватися токеном на мобільних пристроях, де немає 

відповідного роз’єму. U2F більше націлений на корпоративний сектор, 

серед звичайних користувачів він не користується великою популярністю, 

оскільки, даний токен важко і дорого придбати, існує невелика кількість 

сервісів, де підтримується даний протокол і, що певно грає найбільшу 

роль, це необізнаність користувачів у наявності таких пристроїв [1, с. 

296]. Проте, в порівнянні з іншими засобами двухфакторної 

автентифікації, U2F, на даний момент, є найбезпечнішою серед усіх які є 

на ринку. 

На даний момент, U2F найширше використовується веб-

сервісами, на десктопах їх майже нема; дещо краща ситуація з 

мобільними пристроями, проте, як зазначено вище, мобільні додатки з 

підтримкою U2F розроблені в більшості випадків лише для 

корпоративних цілей [2, с. 96]; тому всі наступні дії будуть розглянуті в 

найпоширенішому сценарії, де клієнтом виступає веб-браузер. 
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Логіка реєстрації користувача засобами U2F наступна: 

• реєструюча сторона надсилає користувачу деякі дані для підпису 

відкритим ключем; дана операція виконується браузером, який 

переправляє дані представлені в URI до токена U2F; 

• після апаратного підтвердження, токен генерує пару ключів і відкриває 

відкритий ключ браузеру, який в свою чергу, надсилає його перевіряючій 

стороні; 

• перевіряюча сторона, отримавши ключ, запамятовує його і асоціює з 

користувачем. 

Автентифікація користувача здійснюється наступним чином: 

1. перевіряюча сторона надсилає деякі дані і дескриптор ключа браузеру 

клієнта; 

2. браузер перенаправляє дані, які містяться в URI до U2F токена; 

3. після апаратного підтвердження, токен, використовуючи дескриптор 

ключа, віднаходить відповідний закритий ключ для підпису; 

4. підписані дані надсилаються до браузера, який в свою чергу надсилає 

їх перевіряючій стороні; 

5. якщо дані спідставляються – користувачу надається доступ до ресурсу. 

Особливістю U2F токенів, що робить їх у рази безпечнішими за 

ТОТР токени, чи двухфакторної автентифікації іншим способом це 

наявність лічильника [3, с. 120]. Суть лічильника полягає в тому, що при 

підписі даних крім власне, самої генерації підписів ведеться рахунок 

створених підписів, який передається перевіряючій стороні; виходячи з 

цього, у випадку, якщо хтось зробить копію токену, але до його 

використання вже пару раз був використаний оригінал, копія стане не 

дійсною, оскільки значення лічильника на токені не буде збігатися з 

значенням лічильника на перевіряючій стороні. 
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Large borders and globalization have created a world where 

mismanagement or lost nuclear materials pose serious security risks if left 

unchecked. 

In the 21st century, no state can effectively combat the illicit 

trafficking of nuclear, radiological or other hazardous materials in isolation, 

even at the local level, without international cooperation [1]. 

The technical infrastructure of nuclear forensics is highly dependent 

on the constant and frequent visits of regional and international technical 

experts to other countries [2]. Therefore, it is necessary to create joint trainings 

where nuclear experts will instruct other experts on appropriate forensic 
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procedures and methods. This will allow you to transfer more experience, 

create a safer environment for nuclear safety. Experts share knowledge and 

experience in response planning, nuclear arms trafficking and methods of 

expanding forensic capabilities. 

There are barriers to proper cooperation in nuclear forensics between 

countries. One such problem is the general reluctance of some states to disclose 

information relevant to judicial investigations. Potential solutions to this 

problem include finding ways to share information that does not disclose 

confidential information, and to share information would be in the interest of 

states. 

The second problem for forensic cooperation is the unfounded myth 

that legal factors in other countries inevitably hinder forensic cooperation. 

There are few legal barriers that prevent forensic cooperation in other countries. 

In the interests of States, it would be good to participate in or establish regional 

or bilateral agreements that have the appropriate legal basis for a more effective 

exchange of information or tools related to nuclear forensics. One well-known 

example of such an approach is the regional cooperation of Georgia, Ukraine, 

Azerbaijan and Moldova on regional cooperation in nuclear forensics. The 

network of nuclear laboratories in Moldova has been set up in such a way that 

they can share their analysis capabilities, thus avoiding the need for duplication 

of these facilities in each country. These are common actions or goals that must 

be achieved to remove obstacles to the exchange of information in nuclear 

forensics. 

The third major barrier to the proper use of nuclear forensics at the 

national and international levels is the lack of capacity in certain countries to 

adequately meet the urgent needs of nuclear forensics and security. States with 

more developed nuclear safety authorities should focus on working with 

interested States to build capacity and improve information exchange. 
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Nuclear forensics can be a powerful tool for international nuclear 

security, although there are barriers to the full potential of international 

cooperation in nuclear forensics. The development of nuclear forensics 

provides states with new opportunities to better strengthen their technical 

infrastructure, legal and regulatory framework, and human capital. 
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Temporary Petri nets are universal way to formalize processes, which 

have event driven nature. They are widely used in various fields of study. Every 

year conference “International Conferences on Application and Theory of Petri 
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Nets” is held. Where latest achievements in theoretical and applied researches 

using Petri nets are discussed [2]. 

Formalization of processes of functioning by using temporary Petri 

nets allows us to describe complex relationships between elements of a system 

taking into account processes occurring in parallel even at the stage of 

formalization. However, the use of Petri nets for simulation purposes is 

currently limited [2]. 

In [3] was developed the theory of Petri-object simulation, allowing to 

create models of large systems using techniques of object-oriented modeling 

and stochastic temporary Petri nets with confliction multichannel transitions 

[1]. 

Idea of combining object-oriented approach and Petri nets helped to 

lower complexity of created systems, allowed to easily replicate similar 

systems and derive one from another as one would expect from object-oriented 

language like Java.  

Performance-wise it’s great step as well, because you can easily 

calculate different Petri-object in parallel and synchronize them with whole 

system if needed. Accuracy of simulation was proven to be excellent by 

different tests and algorithm can compete with others system simulation 

algorithms. 

Event driven approach helped to create systems on top of the 

simulation. To introduce the work there was created animation system that 

allowed to build custom behaviors of 3D characters to further show advantages 

of using upper mentioned algorithm. 

Even though Petri-object model is not the most popular technique to 

simulate complex systems, it proved itself in various fields of application. 
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Realization of the automated control system represents findings of 

mathematical model of an object. There are many methods of finding of this 

model, but with development of the industry 4.0 it is necessary to simplify and 

unify this process. 

One of the most widespread means for a research of mathematical 

models is the software of MATLAB with the built-in means for modeling of the 

dynamic SIMULINK [1] systems. By means of this set of programs for already 

available mathematical model curves of characteristics of an object are 

constructed. With the subsequent their research of properties of an object, 

selection of a configuration of the regulator, etc. 
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Also, in the constructed control system the technology is applied 

HORDES, for its help there is a data exchange between the controller to the 

created mathematical model in SIMULINK (fig. 1). 
 

Fig. 1. Model about "the movement in SIMULINK 

 

One of key advantages of mathematical modeling of a system is its 

realization, as in industrial, and in vitro by means of the software and hardware 

complex (SHC) with physical entrances exits. 

Working with the created mathematical model us it is carried out 

necessary calculation of parameters of regulators, window simulation of work 

of a system [2]. Synthesis of control systems, suitable for use, is complicated 

by change of dynamic characteristics of separate elements of boiler units 

depending on loading and other factors and also the significant transport delay 

characteristic of control loops heat power processes. 

A set of technologies in this case is considered it is used on the basis 

of one heat power object, but in view of completeness and size of all complex, 

of which production consists, this option of modeling is scaled on all object. 
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Життя і розвиток людського суспільства тісно пов`язані з 

використанням і пошуком нових джерел енергії для забезпечення його 

стійкої життєдіяльності. Поряд з традиційними видами в останні 

десятиріччя дедалі більше використовується економічно вигідна енергія 

ядерного розпаду, на чому базується робота атомних електростанцій [1]. 

У відповідності зі стандартними визначеннями, незапланована 

подія на будь-якому об’єкті з радіаційною чи ядерною технологією 

кваліфікується як радіаційна аварія, якщо при виникненні цієї події 

виконується дві необхідні і достатні умови: 

− втрата регулюючого контролю над джерелом; 

− реальне опромінення людей, пов’язане з втратою регулюючого 

контролю над джерелом. 
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Радіаційна аварія – подія, внаслідок якої втрачено контроль над 

ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка 

призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та 

навколишнє середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені 

нормами, правилами і стандартами з безпеки. 

Усі радіаційні аварії поділяються на дві групи: 

1) Перша (а) аварії, які не супроводжуються радіоактивним забрудненням 

виробничих приміщень, проммайданчику об’єкта та навколишнього 

середовища. 

2) Друга (б) аварії, внаслідок яких відбувається радіоактивне 

забруднення середовища виробничої діяльності і проживання людей. До 

аварій цієї групи належать: 

− аварії на об’єктах, де проводяться роботи з радіоактивними 

речовинами у відкритому виді. які супроводжуються локальним 

радіоактивним забрудненням об’єктів виробничого середовища; 

− аварії, що пов’язані з радіоактивним забрудненням виробничого та 

навколишнього середовища, викликані проникненням у них 

радіоактивних речовин внаслідок розгерметизації закритих джерел гамма 

-, бета- і альфа-випромінювання; 

− аварії на об’єктах ядерно-енергетичного циклу,експериментальних 

ядерних реакторах, а також на складах радіоактивних речовин і на 

пунктах поховання радіоактивних відходів, де можливі аварійні 

газоаерозольні викиди або рідинні скиди радіонуклідів в навколишнє 

середовище [2]. 
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Таблиця 1 

Потенційні шляхи опромінення, фази аварії та контрзаходи, для яких 

можуть бути встановленні рівні втручання 
 

Потенційні шляхи 

опромінення 
Фаза аварії Контрзахід 

1 

Зовнішнє 

опромінення від 

радіоактивної 

хмари аварійного 

джерела 

Рання 

Укриття, 

евакуація,Обмеження 

режиму поведінки 

2 

Зовнішнє 

опромінення від 

шлейфу випадінь з 

радіоактивної 

хмари 

 

 

Рання 

Укриття, 

евакуація,Обмеження 

режиму поведінки 

3 

Вдихання 

радіонуклідів, які 

містяться у шлейфі 

Рання 

Укриття,герметизація 

приміщень,відключення 

зовнішньої вентиляції 

4 

Надходження 

радіоізотопів йоду 

інгаляційно,з 

продуктами 

харчування та 

питною водою 

Рання 

Укриття,обмеження режиму 

поведінки та 

харчування,профілактика 

надходження радіоізотопів 

йоду за допомогою 

препаратів стабільного йоду 

5 
Поверхневе 

забруднення 
Рання,середня 

Евакуація, 

укриття,обмеження режиму 
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радіонуклідами 

шкіри,одягу та 

інших поверхонь 

поведінки та 

харчування,дезактивація 

6 

Зовнішнє 

опромінення від 

випадінь 

радіонуклідів на 

грунт та інші 

поверхні 

Середня, пізня 

Евакуація, тимчасове 

відселення,дезактивація 

територій будівель та 

споруд 

7 

Інгаляційне 

надходження 

радіонуклідів за 

рахунок їх 

вторинного 

підняття з вітром 

Середня, пізня 

тимчасове 

відселення,дезактивація 

територій будівель та 

споруд 

8 

Споживання 

радіоактивно 

забруднених 

продуктів 

харчування та води 

Пізня 
Сільськогосподарські та 

гідротехнічні контрзаходи 

 

Наземна рослинність – це перший екран, що затримує 

радіоактивні речовини повітря. Затримування осідаючих на рослини 

твердих аерозолей і наступні їх втрати залежать  від багатьох факторів: 

− фітомаси на одиницю площі поверхні; 

− форми, розміру і орієнтації листя та інших надземних органів рослин; 

− характеристики їх поверхні; 

− швидкості вітру під час і після випадання часток; 

− розміру аерозольних часток і кількості випадінь; 
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− відносної вологості під час випадання тощо. 

Затримування радіоактивних часток залежить від площі поверхні, 

здатної збирати частки. Лісові біогеоценози характеризуються 

найбільшою біомасою на одиницю площі. Коефіцієнт затримування 

лісами глобальних випадінь варіював у межах 50-100 %, при цьому 

коефіцієнт затримання вищий в соснових молодняках, нижчий – в 

середньовікових сосняках, ще нижчий – в листяних насадженнях. У 

листяних насадженнях після листопаду він знижується до 20-25 %. Отже, 

за здатністю затримувати радіоактивні викиди елементи підстилаючої 

поверхні утворюють такий ряд: хвойні ліси - листяні ліси – луки і посіви – 

рілля [3]. 

Вплив радіоактивного забруднення на біологічні об’єкти має 

прояви на всіх рівнях організації від вірусів до екосистем. З плином часу 

гострі прояви, такі як відмирання сосни та поява «Рудого лісу», 

змінюються на повільне відновлення біоти, яке супроводжується появою 

радіостійких форм, ослабленням природної стійкості до вірусних інфекцій 

та паразитів, появою мутантних форм, пригнічення росту, зниженням 

репродуктивної здатності та генетичними змінами за умов низькодозового 

опромінення в довгостроковій перспективі. 
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Автотранспорт, серед усіх видів транспорту чинить найбільший 

негативний вплив на довкілля. В порівнянні з європейськими країнами, на 

жаль, наша держава з бюджету виділяє незначні кошти з метою охорони 

навколишнього середовища. Беручи до уваги той факт, що на території 

України кількість промисловостей значно скоротилась, а якість довкілля з 

кожним роком погіршується. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря 

залишаються пересувні засоби, від яких надходить 92 % загального обсягу 

викидів, і при цьому понад 59,2 % – від автотранспорту [2]. 

Нині боротьба з авто небезпекою йде, але не такими темпами 

якби хотілось. В основному забруднення від автомобілів надходить у 

вигляді випаровування картерними газами, відпрацьованими газами 

двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). 
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Якщо брати в цілому по Волинській області, то її екологічна 

ситуація стосовно контролю автотранспорту до 2010 року була значно 

складнішою. Найкрупніші вантажообіги на автомобільному транспорті 

Волині мають райцентри, завдяки транспортним вузлам, відповідно м. 

Луцьк. 

Загалом послугами автомобільного транспорту скористалися 69,1 

млн. пасажирів, даний показник на 6 % менший від величини перевезень 

пасажирів у 2018 р., міського електротранспорту – 31,8 млн. пасажирів, 

що на 9,2 % більше. Вантажообіг у місті збільшився на фоні 2018 року на 

3,9 % та склав 367,5 млн. км. 

Згідно даних обласного управління статистики в 2019 році в 

атмосферне повітря було викинуто 5,1 тис. тон шкідливих речовин-

забруднювачів. В порівнянні з 2018 роком, загальна величина шкідливих 

речовин, котрі надійшли з викидами, зросла на 9,9 %, такою причиною 

послужило збільшення обсягів виробництва деяких обласних 

підприємств. Як результат таких змін, збільшилась щільність викидів, 

котра складала 0,255 т на 1 км2 території, що на 0,055 т більше, в 

порівнянні з попередніми роками. На волинянина в середньому припало 

по 4,9 кг забруднюючих речовин у 2019 році, проти попередніх років – 4,5 

кг [2]. 

Із збільшенням кількості автомобільного транспорту на вулицях 

Луцька паралельно зростає небажаний вплив: на здоров’я та самопочуття 

лучан; підсилюється шумове забруднення; змінюється хімічний склад 

повітря й ґрунту; ущільнюється ґрунт та ін. Викиди, з вмістом оксиду 

нітрогену, бензопірену, вуглеводнів, сажі, карбону, спровоковують 

утворення кислотних опадів, смогів; серед місцевого населення – 

зростають випадки респіраторного захворювання. 
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Найбільшою забрудненою ділянкою в місті вважається територія 

перетину вулиць. В цьому місці в автівок змінюється швидкість, при 

зупинці мотори працюють на холостому ходу. 

З метою проведення дослідження впливу автотранспорту на 

екологічну безпеку міського середовища та його жителів, ми вибрали 5 

ділянок автошляху в м. Луцьк. Пункти спостереження ми вибирали на 

міських вулицях та ділянках міста в районах розташування шкільних 

закладів: 

– в місцях накопичення шкідливих сумішей за рахунок слабкого 

розшарування, обумовленого деякими планувальними особливостями – на 

вузьких ділянках вулиць й доріг з багатоповерхівками (ділянка 1: пр. Волі, 

25, район Луцької гімназії № 4 імені Модеста Левицького); 

– на перехрестях з інтенсивним рухом транспорту (ділянка 2: перехрестя 

вул. Дубнівської та вул. А. Метельницького, район ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№7). 

– на ділянках з інтенсивним рухом транспорту (ділянка 3: вул. Лесі 

Українки, 20, район ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 (навчально-реабілітаційний 

центр); ділянка 4: вул. Станіславського, 52 А, район ЗОШ І-ІІІ ступенів № 

24); 

– на ділянках вулиць до світлофору та після, коли спостерігається 

гальмування автомобіля й викидається найбільша кількість шкідливих 

речовин (ділянка 5: пр. Перемоги, 16, спеціалізована школа № 5). 

Згідно рекомендацій, вимірювання шуму ми проводили, 

перебуваючи на тротуарі в межах 5 м від автодороги. 

Із проведеного нами дослідження ми зробили висновок: 

найбільший рівень забруднення атмосферного повітря чадним газом 

автотранспортом спостерігається на під’їздах до центру м. Луцьк – 

проспект Волі – 74,93 мг/м3 та проспект Перемоги – 60,1 мг/м3. Всі інші 
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обраховані ділянки вулиць знаходяться приблизно на однакових рівнях і 

також перевищують ГДК. 

Провівши розрахунки за вибраною нами методикою, 

напрошуються наступні висновки: серед різних видів транспорту 

максимальна кількість припала на легкові автомобілі. Тому, фактично 70-

75 % шкідливих викидів в атмосферне повітря міста припадає власне на 

них. 

Окрім того автомобільний транспорт, в процесі експлуатації, 

створює несприятливий акустичний вплив. Автомобілі є переважним 

джерелом виникнення інтенсивного й тривалого шуму, його внесок у 

загальну частку шуму в житлових зонах складає 60-80 %. 

Вимірювання рівня шуму ми проводили в години «пік» на 

магістральних вулицях міста та прилеглих до них житлових районах. Для 

досліджень використовувався портативний шумомір «ЕкоЮніт AR814» з 

діапазоном шкали від 20 до 130 дБ. Наші дослідження проводилися в 

районах шкільних закладів міста із інтенсивним транспортним рухом. 

Вимірювання проводились у кожній точці протягом 30 хв. В Україні діє 

стандарт [1], відповідно до якого прийняті безпечні рівні шуму для 

міського середовища: для магістралей міст рекомендований безпечний 

рівень шуму – 80 дБ, шум у житлових приміщеннях – 30-55 дБ, у 

громадських приміщеннях – 50-70 дБ.  

Як показує аналіз результатів вимірювань та їх порівняння з 

нормативними вимогами, найвищі перевищення рівня шуму 

спостерігаються на головних транспортних артеріях міста: пр-кт Волі, пр-

кт Перемоги та вул. Ковельська. Рівень акустичного навантаження у 

дворах шкільних закладів, які віддалені від проїжджої частини 

знаходяться в допустимих межах та не перевищує 50 дБ. 

Акустичне навантаження, що створюється транспортними 

потоками міста, знаходиться в межах акустичної області звукового 
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сприйняття людини, але має суттєвий вплив на організм людини, оскільки 

перевищує безпечний рівень у 75 дБ. 

З зростом міста, інтенсифікацією автоперевезень, розвитком 

інфраструктури міста відбувається збільшення шумового забруднення. Зі 

зростанням транспортних потоків зростають і зони акустичного 

дискомфорту, і питання впливу транспортного шуму набуває все більшого 

соціального значення.  

Виходячи з результатів досліджень, необхідно вживати заходів 

щодо зменшення акустичного навантаження на досліджених ділянках, 

оскільки тут сконцентрована велика кількість житлових будинків, 

громадських приміщень, офісних будівель, шкіл, лікарень. Серед низки 

таких заходів ми рекомендуємо [3]: 

1) впровадження екологічно чистого транспорту – використання 

альтернативних джерел енергії, а також заміна двигунів внутрішнього 

згоряння та традиційних видів палива на більш екологічні; 

2) з метою зниження викидів облаштувати нові автомобілі 

модернізованими та ефективними системами й пристроями (каталітична 

нейтралізація, системи автоматичного пуску та прогріву, системи 

регенерації парів); 

3) рівномірне розміщення: основні зони праці, житлових районів, місця 

відпочинку;  

4) розширення вулиці, створення фільтрів між проїжджою частиною та 

багатоквартирними будинками – стінами зелених насаджень; 

5) створення проєктів дво-трьох рівневих дорожніх розв’язок; 

6) місцеве вирішення питання паркування автомобілів; 

7) зниження рівня шуму на шляху його поширення (шумопоглиначами, 

озелененням); 
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8) з метою запобігання перевищенню ГДК в атмосферному повітрі 

проводити забір та аналізувати атмосферне повітря на міських 

автошляхах; 

9) систематичний контроль, регулювання техногенного навантаження на 

довкілля автомобільним транспортом. 
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The rapid development of information technologies and their 

implementation in all spheres of activity significantly improves and accelerates 

many business processes. The presence or absence of the necessary 

information, its preservation and protection from unauthorized interference 

significantly affect the well-being of the company. But every year more and 

more viruses, network attacks, and intruders are growing, and there is a threat 
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of confidentiality of information inside the company, which leads to financial 

losses. The solution of data protection issues in modern information systems 

will be successful only if we use a comprehensive approach to building an 

information security system. 

Phishing has existed for many years, during which time cybercriminals 

have developed a wide variety of methods for infecting victims. Most often, 

phishing attackers impersonate banks or other financial institutions to get the 

victim to fill out a fake form and obtain account information. In the past, 

cybercriminals often used misspelled or misleading domain names to retrieve 

user data. Today's attackers are using more sophisticated methods to make fake 

pages very similar to their legitimate counterparts. 

Phishing is a scheme by which hackers force users to share sensitive 

information, such as passwords and social security numbers. It usually involves 

sending a spam message that appears to be from a trusted source, such as a 

bank (this is a bait). The spam message links to a fraudulent website that 

appears to be a trusted source (a trap). The user, without suspecting anything, 

enters the information of interest to the hackers, believing that it is on a website 

that is trustworthy. 

Understanding the nature of these attacks and how they work can help 

you identify phishing attempts and get some information on what to do if you 

have a phishing trap on your site. 

Phishing is a type of fraud that seeks to gain trusted or inattentive 

users of a network of personal information from online auction clients, wire 

transfer or currency exchange services, and online stores. Fraudsters use all 

sorts of tricks that often force users to disclose sensitive information on their 

own – for example, by sending emails asking them to confirm the registration 

of an account that links to a web site whose appearance completely replicates 

the design of known resources [1]. 



38 

Phishing is one of the varieties of social engineering based on the 

ignorance of the basics of network security. In particular, many do not know 

the simple fact: services do not send out letters asking for their credentials, 

password, and more. To protect against phishing, manufacturers of major 

internet browsers have agreed to use the same methods to inform users that they 

have opened a suspected fraudulent site. This type of attack uses certain 

technologies to disguise communications or web pages as a trusted source. 

Essentially, phishing attacks rely on trusted methods and technological tricks to 

achieve their goals. 

Most phishing emails have tried to infect a victim's computer with 

malicious cryptographic software (ransomware) – they encrypt the data on the 

hard drive and demand money from the victim for decryption. Also among the 

persistent tendencies to increase the effectiveness of phishing attacks were the 

more frequent cases of tweaking the contents of letters to a certain category of 

victims (by their specialty) and including certain elements of personal 

information (in particular, addressing a victim by name) [2]. 

Phishing is a fraudulent web resource that retrieves payment card 

details in the form of non-existent services (such as mobile account 

replenishment, card-to-card transfers), or a trusted web site of an organization 

(e.g., an online clone), which seeks to collect payment card details for further 

theft of funds from payment card holder accounts. More than 90 % of phishing 

sites provide non-existing mobile account replenishment and card-to-card 

transfer services. 

Spinning their criminal site, fraudsters exploit human motives: 

curiosity, the desire to profit, to earn. According to Phishlabs, more and more 

phishing sites are set to use HTTPS secure data: about 25 % in the third quarter 

of 2019, almost twice as much as in the previous quarter. Use of the HTTPS 

site gives the victim a false sense of security, as many believe that the standard 
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green markup for modern web browsers next to the site's address indicates its 

reliability. 

In contrast, targeted phishing is targeted at a specific person or 

company. Such attacks typically employ the following methods and 

technologies: cloning a corporate intranet page, using personal information 

collected in advance to increase the likelihood of success, and others. Targeted 

phishing against top executives is called whaling. 

The method of whaling is also called "CEO fraud," since phishing 

emails are disguised as originating from the CEO. According to experts, these 

attacks on the basis of social engineering are very destructive, because the 

emails look very realistic and the victims often send money voluntarily. So 

first, the attackers identify the targets, watch them, and then scam the money 

through email. The purpose of the fraudster is to transfer funds to their bank 

accounts, usually in Asian banks, which are then emptied. Small and medium-

sized enterprises are particularly vulnerable to such fraud, as there are fewer 

bureaucratic obstacles in communication between financial staff and the CEO 

[3]. 

Fraudulent Web Links. The most commonly used strategy is that 

fraudsters disguise malicious web links as pointing to a legitimate or trusted 

source. These types of phishing attacks can take any number of forms, such as 

the use of fraudulent URLs, creating a subdomain for a malicious website, or 

operating very similar domains. 

International Domain Names (IDNs) can also be used to create 

confusingly similar domain names, allowing non-ASCII characters to be used. 

Visual similarities between characters in different scenarios, called 

homoglyphs, are used to create domain names that are visually 

indistinguishable. This encourages users to accept one domain for another. 

Website cloning, forgery and redirection. Websites vulnerable to XSS 

attacks are used by attackers to record their own content on another website. An 
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XSS attack can be used to intercept data entered on a compromised site 

(including your username and password) that can be exploited later by 

attackers. Some phishing attacks use XSS to create pop-ups that originate from 

a vulnerable web site but also load a maliciously controlled page. Often, this 

type of hidden redirect opens the login form to collect login information. Due 

to the spread of this type of attack, most browsers now show an address bar in 

popup windows. 

Voice and text phishing. Attackers use phone calls and text messages 

to get account information. First, they send a message to the bank's customers 

stating that their account has been suspended. This prompts users to call the 

specified phone number or access a fraudulent website and leave sensitive 

information. 

In general, phishing is dangerous for everyone. As a rule, attackers 

reach a wide range of people during phishing attacks, hoping to catch an 

arbitrary victim and gain access to their personal banking information, or at 

least find out their corporate password. 

Unfortunately, there are no reliable means of phishing attacks! After 

all, almost all such attacks rely heavily on social engineering to persuade users 

to take immediate action and, thus, block the opportunity and desire to analyze 

the situation in detail. Because of this, the best protection against phishing is to 

teach end users the safety rules. 

In addition, security solutions developers have developed special 

filters to detect phishing attacks in emails. However, in some messages, 

scammers use text images instead of plain text format to avoid these filters in 

the mail. In addition, phishing websites often rely on code-wrapping techniques 

to prevent malicious activity from being detected by security systems. 

Typically, phishing attacks use AES-256 or Base64 encryption in JavaScript, or 

other techniques that complicate basic source code analysis. 
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Because phishing attacks actively apply social engineering, user 

training is the most important strategy for protecting a company. When taught 

how to detect fraudulent emails and from time to time to secretly simulate 

phishing attacks with the company to test the effectiveness of this training, such 

actions will provide much better protection than specialized software solutions. 

Equally important is the policy of protecting employees from 

involuntary transfer of funds and prohibiting access to data for illegal purposes. 

In general, according to experts, security begins with clearly defined policies – 

businesses should have a consistent policy for these situations and train their 

employees [4]. 

From a technological standpoint, it is worthwhile to properly configure 

email clients such as Microsoft Outlook, because the default settings are not 

optimal for security. In addition, third-party message scanning tools can reduce 

the effectiveness of phishing attacks or even prevent them from reaching users' 

mailboxes. Modern browsers also include so-called Safe Browsing services, 

which are already enabled by default. They are capable of detecting and 

protecting phishing attacks against users. 
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В інформаційних системах, при обробці даних, в основному 

можливі чотири підходи до технології обробки даних: централізоване 

зберігання та обробка даних при централізованому керуванні економіко-

виробничими об'єктами; централізоване зберігання та обробка інформації 

при децентралізованих чи незалежних системах керування; розподілене 

зберігання та обробка даних при централізованому керуванні; розподілене 

зберігання та обробка даних при децентралізованому керуванні. 

Структурно обробка інформації розподілена у глобальних та локальних 

мережах обчислювальних машин. 

Інформаційна система – комунікаційна система для збирання, 

передачі, обробки інформації. Ця система створюється для конкретного 

об'єкта, наприклад бізнесу. Ефективна інформаційна система 

розрізнятиметься за рівнями керування, сферами дії, а також зовнішніми 

обставинами і буде надавати кожному рівню керування тільки ту 

інформацію, що йому необхідна для ефективної реалізації функції 

управління [1]. 
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На сьогодні можна виділити наступні тенденції розвитку та 

впровадження інформаційних систем на підприємстві: 

1. Складене з окремих частин використання інформаційних систем для 

автоматизації окремих задач, а саме ускладнення компонентів інфо-

продукту. 

2. Можливість використання технологій, що забезпечують швидкий 

доступ до інформаційних ресурсів для користувачів, тобто здатність до 

взаємодії та доступу до інфо-систем. 

3. Розвиток функціональних можливостей цих систем, що прискорюють 

та оптимізують роботу, іншими словами усунення проміжних ланок, що є 

ознакою удосконалення інфо-продукту. 

Для бізнесу впровадження цих тенденцій може призвести до 

розвитку систем Інтернет-торгівлі або її створення, поліпшення 

комунікацій у середині компанії, удосконалення обробки розподілених 

обчислень у окремих підрозділах та з’єднання усіх даних у одну загальну 

систему. 

Але не можна стверджувати, що будь-яке підприємство повинно 

обов'язково впроваджувати складну інформаційну систему, що 

автоматизує всі ланки виробничого та управлінського процессу бізнесом. 

Підприємство повинно бути готовим до взаємодії з інформаційною 

системою. Головне, щоб така система була відкритого типу. Тобто вона 

буде модернізуватися в залежності від функцій підприємства та 

готовності співробітників та сфери бізнесу.  

Розвиток ІТ визначається потребами основної діяльності 

компанії, а не технологічними нововведеннями та інноваціями. Але цей 

принцип не повинен виключати впровадження комп'ютерного обліку, 

моделювання та прогнозування, якщо обіг підприємства малий. Просто не 

слід впроваджувати надскладну систему на невелике підприємство, крім 

того, задачі автоматизації повинні бути визначені фахівцями-
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економістами разом з фахівцями з інформаційних технологій. Чим краще 

працює таке поєднання професіоналів, тим ефективніше буде працювати 

інформаційна система. Рішення про фінансування в області ІТ 

приймаються, виходячи з їх фінансової вигоди. Бізнес, що успішно 

вирішує проблеми, пов'язані з інформаційними технологіями, уникають 

великих одноразових капіталовкладень. Вони постійно поновлюють свої 

системи і щорічно інвестують засоби в їх удосконалювання на регулярній 

основі. Такий підхід (підхід відкритої структури) дозволяє зберігати 

високий технічний рівень і надійно захищає від зниження ефективності 

роботи, пов'язаної з незбалансованою політикою. Інформаційна система 

має просту і гнучку структуру. Більшість компаній використовує забагато 

додатків, розроблених або самостійно або придбаних у різних 

постачальників. Іноді для таких задач, як електронна пошта або виписка 

рахунків, використовується кілька базових систем. В результаті 

виникають складні і громіздкі конгломерати додатків і така 

інфраструктура перестає бути гнучкою та зручною [2]. 

Сучасний стан інформаційних технологій диктує свої методики 

організації бізнес-процесів, які дозволяють змінювати бізнес-процеси, і 

навпаки, економічні процеси знаходять своє відображення в методиках 

інформаційних систем і змінюють їх. Аналіз відомих наукових праць 

навпаки показав, що існує «підхід від програмістів» і «підхід від 

управління» до автоматизації бізнес-процесів. На нашу думку, мережева 

ринкова економіка породжує новий підхід до побудови як бізнес-

процесів, так і інформаційних систем. Паралельний аналіз бізнес-процесів 

компанії та існуючих інформаційних систем; врахування критеріїв 

впровадження інформаційних систем дозволяють знайти оптимальну 

форму і зміст як для структури організації управління, так і для 

інформаційної структури. В ідеальному випадку моделі бізнес-процесів та 

інформаційних систем повинні збігатися або перекриватися. Але на 
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практиці це не так і тільки переплетення двох методологій може дати 

дійсно позитивний результат. 
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Building temperature control is important in our lives, because when 

we are at home or in the office at work, we all need a sense of comfort. To 

maintain the air temperature at a given level, the heating system must emit a 
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certain amount of heat into the room. In this regard, the task of developing a 

mathematical model of the indoor temperature control system becomes urgent. 

The analysis of indoor air temperature control can be described by a 

differential equation. The heat energy that is supplied is spent on heating the 

room itself 𝑄𝑄пр and on the consumption of thermal energy through the fences 

𝑄𝑄ок. So we get the differential equation of the heat balance of the heated 

room(1) :  
 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑄𝑄 =  𝐺𝐺пр𝑐𝑐пр𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑘𝑘ок𝐹𝐹ок∆𝑡𝑡в
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

                              (1) 

 

Аfter the transformations we obtain the equation(2) : 
 

𝑄𝑄
𝑘𝑘ок𝐹𝐹ок

+ 𝑡𝑡н =  𝑇𝑇пр
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑡𝑡в                                           (2) 

 

From this we obtain the transfer function of the heated room (3):  
 

𝑊𝑊(𝑝𝑝)пр =  
𝑄𝑄

𝑘𝑘ок𝐹𝐹ок
+𝑡𝑡н

𝑇𝑇пр𝑝𝑝+1
                                                 (3) 

 

As we see from equation (3), we have a transfer function not only in 

the circuit "heating device – room temperature" [1], but also in the circuit 

"ambient temperature – room temperature" [2]. This makes it possible to build 

a control system with perturbation compensation. 

This method of regulation gives a great advantage over others 

precisely because we have the ambient temperature. That is, heating will occur 

depending on the conditions outside our premises. 

Therefore, now using the transfer function (3), and knowing the data 

of the room in which you want to control the temperature, you can simulate the 

dependence of the ambient temperature on the temperature in the room. And 

this in turn will allow us to select the optimal parameters of heat supply and 
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increase the efficiency of this process by reducing costs and selecting the 

correct parameters. 
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Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) активно 

використовуються в освітній діяльності на рівні візуалізації начального 

матеріалу, комп’ютерного тестування, організації навчально-виробничих 

практик [6, с. 194], організації навчального процесу тощо. До засобів ІКТ 

слід віднести: 

− програмно-педагогічні засоби (електронні засоби навчального 

призначення); 

− дистанційні курси, розташовані у системах дистанційного навчання; 
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− різноманітні масові відкриті онлайн курси; 

− онлайн сервіси, засновані на використанні хмарних технологій тощо. 

Одним із розповсюджених видів програмного забезпечення, яке 

нещодавно широко використовувалося у навчальному процесі, є 

програмно-педагогічні засоби, які зазвичай розроблялися для 

персональних комп’ютерів. І хоча максимально поширюються мережа 

Інтернет як величезна хмара інформації та знань [3, с. 232], а також 

різноманітні онлайн сервіси, зокрема Google Classroom [4, с. 268], 

локальні програмно-педагогічні засоби залишаються корисними у 

комп’ютерних класах з обмеженим доступом до мережі Інтернет. 

Прикладом локального програмно-педагогічного засобу є 

комплекс навчальних тренажерів з архітектури ЕОМ, метою розробки 

якого є закріплення студентами окремих практичних навичок та 

теоретичних питань, а саме: материнські плати, форм-фактори, жорсткий 

диск, блок живлення, CD ROM Drive (рис. 1.). Розроблений програмний 

продукт призначений для забезпечення самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Архітектура ЕОМ». 

 

Рис. 1. Головне вікно комплексу навчальних тренажерів 
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Програмний засіб складається з декількох блоків, які містять 

навчальні тренажери з окремих тем: загальні питання з архітектури ЕОМ, 

материнські плати, процесори та мікроархітектура комп’ютерів, жорсткий 

диск та CD ROM, блок живлення. Крім того, присутній блок тестування, 

який дозволяє студентам перевірити свої знання. Слід зазначити, що 

навчальні тренажери часто виступають у вигляді методичного доповнення 

до традиційних теоретичних і практичних занять [2, с. 110]. Коротко 

зупинимося з кожному з блоків. 

До блоку «Загальні питання» відносяться тренажери 

«Багаторівневі машини», «Виникнення найвідоміших пристроїв» та 

«Зображення найвідоміших пристроїв». Для їх активізації слід позначити 

відповідну опцію та натиснути на кнопку «Почати».  

Наприклад, вікно тренажеру «Зображення найвідоміших 

пристроїв» містить п’ять фотографії або зображень відомих у інформатиці 

пристроїв, також подано переліки, що випадають. Для здійснення 

навігації призначені кнопки «Завдання», «Оновити», «Показати», 

«Перевірити» та «Закрити». Робота тренажеру полягає у наступному: 

необхідно у випадаючому переліку під фотографією або малюнком 

вибрати правильне прізвище пристрою та натиснути на кнопку 

«Перевірити». Програма перевірить правильність заповнення та 

повідомить про це кольором (червоний колір випадаючого переліку – 

помилка, зелений колір – вірна відповідь) та інформаційним діалоговим 

вікном. За допомогою кнопки «Показати» користувач зможе побачити 

вірні підписи. 

До блоку «Материнські плати» відносяться навчальні тренажери 

«Вузли материнської плати» та «Форм-фактори материнської плати». Для 

їх активізації слід позначити відповідну радіокноку та натиснути на 

кнопку «Почати». Вікно тренажеру «Вузли материнської плати» містить 
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фотографію материнської плати із цифровими позначеннями та 20 

переліків, що розкриваються, які містять масив відповідей. 

До блоку «Процесори та мікроархітектура» відносяться навчальні 

тренажери «Відповідність процесорів та сокетів (Intel)», «Відповідність 

процесорів та сокетів (AMD)», «Зовнішній вигляд сокетів сокетів (Intel)», 

«Зовнішній вигляд сокетів сокетів (AMD)». 

До блоку «Жорсткий диск та CD ROM» відносяться навчальні 

тренажери «Устрій жорсткого диску» та «Устрій CD ROM Drive». Для їх 

активізації слід позначити відповідну радіокноку та натиснути на кнопку 

«Почати». Слід додати, що зображення динамічно завантажується із 

файлу, але змінювати його не можна, оскільки зміниться розташування 

написів та позначень. 

До блоку «Блок живлення» відноситься навчальний тренажер 

«Стандарти блоків живлення». Для їх активізації слід позначити 

відповідну радіокноку та натиснути на кнопку «Почати». Цей тренажер 

має аналогічний перелік дій до тренажеру «Зовнішній вигляд сокетів 

сокетів (AMD)». Опис окремих навчальних комп’ютерних тренажерів 

наданий у роботі [5], а саме: тренажер на розвиток зорової пам’яті на 

прикладі устрою CD ROM Drive, тренажер на виставлення відповідності 

назв по типу «Socket» – «Процесор», вибір правильної відповіді із 

переліку запропонованих варіантів та ін. 

Для перевірки знань під час самостійної роботи студента у 

програмному комплексі навчальних тренажерів передбачена можливість 

пройти тестування, доступ до якого здійснюється натисканням кнопки 

«Тестування» у головному вікні програми. Всього пропонується 

відповісти на десять запитань, які генеруються випадковим чином із 

статичної бази запитань. Кнопка «Про автора» дозволить переглянути 

інформацію про автора програмного засобу. 
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Розроблений програмний засіб працює на персональному 

комп’ютері, всі необхідні зображення та додаткові файли знаходяться у 

теці програми. Основний режим роботи з комплексом навчальних 

тренажерів – діалоговий, тобто користувач працює з програмно-

педагогічним засобом, використовуючи наступні об’єкти: поля введення, 

кнопки, списки, що випадають, за допомогою миші.  

Програмний засіб можна використовувати під час самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти вдома або під час аудиторних занять для 

закріплення або перевірки отриманих знань. Слід зазначити, що 

комп’ютерні технології призвели до заміни окремих функції викладача, 

оскільки здійснюється їх перерозподіл між педагогом та комп’ютером. 

Крім того, комп’ютеру доречно передавати саме ті функції, які він 

виконає більш ефективно та швидко, без негативних емоцій та 

суб’єктивних чинників [1, с. 274]. 

Отже, програмно-педагогічні засоби є одним із видів програмного 

забезпечення, які активно використовуються у навчальному процесі. 

Розроблений комплекс навчальних тренажерів дозволить закріпити 

знання, які стосуються материнських плат, форм-факторів, будови 

жорсткого диску, блоку живлення, CD ROM Drive. 
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Nowadays water objects research went to a new level and people have 

many things needed for orientation underwater. It helps in different situations 

from rescue people's lives to millionth business growth. So, I concluded that 

navigation underwater is greatly important and decided to make my own 

product that helps to generate and recognize sonar. 

The detection, classification, and recognition of underwater acoustic 

features have always been of the highest importance for scientific, fisheries, 

and defense interests. Recent efforts in improved passive sonar techniques have 

only emphasized this interest [1]. In this paper, I would describe the system, 

that helps navigate, predict the positions of objects. 

My system has two modes. You can generate a signal if you have all 

parameters like distance, deep and density of water, and listen to it by a special 

program. It narrower case it real life, than recognize the signal, but in my 

vision, you can use it in the military when training soldiers. Just generate a row 

of signals on different distances to make associations for them. And in an 

extreme situation, they could fast determine where are the opponents. Also, via 

this system captains can test on what distance their submarines will invisible 

for others and can make tactics and plans with this knowledge.  

Another mode of my system is recognizing the signal. This is the 

opposite action of the first mode. And here we have many more use cases. To 

understand how people can use generation I should think sometimes about it, 

but here many ideas come to mind right away. For example, finding out current 

distance or deep from your submarine to another object, or could be even above 

the water in search of someone. I understand that right now in the world there 

are many navigation systems and walkie-talkies on each water transport and 

find someone much easier by those technologies, but my variant is one more 

instrument. It has other approaches and you can use it all at once, a set of 

systems gives more effective results. Also, cannot be ruled out that none of the 
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above systems couldn’t help and one more system in the water object will not 

be superfluous. 

The advantage of my system that it does not require special equipment 

and looks like as usual website, you just need a smartphone and that’s all. I 

understand that in the open sea usually, you have no internet signal, so my 

system detects the internet connection on your device and if it has, all 

calculations make on the server and it’s faster, but if it hasn’t you could use the 

web app too. Thanks new Google developments we can develop our page as 

with offline mode. It loaded if you opened it at least once on this device, so it 

will open and that’s already a success. Then I reuse logic to generation and 

recognition on the client-side, so we can make all calculations without any 

requests to the server, and the internet doesn’t require here. But using 

something from the website on your mobile phone is not comfortable, we all 

used to mobile apps. And I understood that I can make the app from my 

website. Not so long ago appeared technology called PWA. A progressive web 

application (PWA) is a type of application software delivered through the web, 

built using common web technologies including HTML, CSS and JavaScript. It 

is intended to work on any platform that uses a standards-compliant browser. 

Functionality includes working offline, push notifications, and device hardware 

access, enabling creating user experiences similar to native applications on 

desktop and mobile devices. Since a progressive web app is a type of webpage 

or website known as a web application, there is no requirement for developers 

or users to install web apps via digital distribution systems like Apple App 

Store or Google Play [2]. 

So my system can be used as on the PC with a fast speed of 

calculations on the big screen as in open sea from a mobile phone as an app 

without an internet connection, but a bit slow. 

Finally, I want to say that we are moving in the right direction, 

investigators come up with new creative ideas that will help us. And this 
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applies not only to this sphere, every moment our world becomes better. I hope 

my system helps someone too. 
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In the modern world, informational technology has become an integral 

part of our life. The unlimited needs of people stimulate the world to develop 

technologies for solving more and more complicated problems. One such task 

is object detection. The idea is not new, but still relevant, due to which new 

methods appear for solving it. 

Object Detection is one of the most important directions in computer 

vision. It is a stack of algorithms and methods to detect instances of semantic 

objects on images and classify their types. Usually, object detection 

technologies are using deep neural networks with different modifications [1]. 
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The main concept of the artificial neural network is to 

programmatically repeat the working model of brain neurons. The biological 

neural network is a sequence of neurons connected by synapses. In terms of 

programming, it is a mathematical model of the function composition, which 

could be represented as a graph with weight bonds. 

Graph vertices are playing the role of neurons and contain some 

activation function. This activation function decides whether a neuron should 

be activated based on the sum of input values. These values are a state of the 

activated neurons from the previous layer multiply on the specified weights. 

Each neuron represents a characteristic. Therefore, to activate a neuron at the 

next level, it is necessary to determine which features are important for each 

subsequent one, and this is done by determining the weight bonds. To set the 

correct weights, the neural network needs to be trained. The learning process is 

the process of minimizing the root mean square of the calculation error. Using 

special algorithms such as Back Propagation and others, the neural network 

could be trained based on a large amount of training data [1]. 

Convolution neural network is the most frequently used model of 

artificial neural networks in object detection which is used to determine and 

classify an object on a digital image. The idea is to apply the same filter to 

different parts of an image. It allows us to split the picture into small equal 

pieces and execute some calculations by using a small neural network. This 

calculation can solve the clusterization task or search for certain signs. The 

result of it is a sequence of the specific signs for each part. Signs could be 

combined by common feature or max/min value. This process is called Max 

Pooling. The number of signs is decreasing for each iteration. Merging image 

parts by signs gives us a main common feature as a result of the CNN 

calculation [1].  

Using the same algorithm for image parts processing provides a 

possibility to define a neural network with a low number of weights. 
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Consequently, the CNN learning process needs less amount of training data and 

gives a higher quality of values. It makes convolution neural networks fast and 

high-quality. 

CNN can recognize an object on the image. However, images may 

have several semantic objects in different parts. There are a few methods that 

are used to determine multiple objects, their location, and class: 

• R-CNN (Region-based ConvNet); 

• Yolo (You only look once); 

• SSD (Single Shot detectors). 

R-CNN was invented in 2014, and it is based on a convolution neural 

network. R-CNN algorithm consists of three main steps: find all supposed 

regions, get common features, and classify a type of the image region. The first 

step extracts all possible segments which could probably contain objects by 

using a selective search algorithm. The next step computes CNN features for 

each supposed region. Before that, all segments should be warped into required 

by CNN input size. Finally, R-CNN determines an object type by created 

features for each part of the input image [1; 2]. 

However, this approach performs far slowly because of a big amount 

of proposal regions that should be passed through CNN. Nowadays, there are a 

few methods based on the R-CNN which have solved the performance issues 

[2].  

One of them is called Faster R-CNN. The concept of this modification 

includes the same three steps as before, but methods are different. In the 

beginning, an algorithm applies CNN on the input image but stops the 

convolution at some point. It gives us a sequence of features for image parts. 

After that, each this segment is passed through the region proposal neural 

network to provide assumptions where objects could be. The final step is to 

combine common features from previous stages and classify the types of 

objects for each image boxes [1]. Faster R-CNN has solved the issues of its 



58 

ancestor. There are as well other method modifications like Mask R-CNN that 

does not only determine an object but also can outline it [2].  

Single-shot detection is another one object detection technology that is 

based on a convolution neural network. This end-to-end CNN model passes the 

input image through several convolution layers. After extracting common 

features for image parts, the neural network is trying to determine the class and 

location of the object in each part by common features. In this case, object 

detection is done in a single forward propagation of the network. SSD is quite 

fast and can compete with others in speed and quality [2]. 

YOLO is one of the most popular object detection technology. From 

the beginning, this method was not accuracy-oriented but speed-oriented. It was 

the first successful technology that computes object detection in one pass 

through the image. It means, you only look once (YOLO) on the image [1].  

The basic algorithm contains a few steps. YOLO divides up the input 

image into the S*S grid. Each of these cells is responsible for predicting a 

predefined number of bounding boxes. One bounding box describes a rectangle 

that encloses an object. YOLO also provides a class and a confidence score for 

each box. The class could be a simple type of object like a cat, car, etc. The 

confidence score shows the probability of finding an object in it. YOLO 

combines the confidence score for the bounding box with the class prediction 

into one final score. This score value describes the resulting probability of 

containing objects. To reduce the number of options it only keeps values above 

some predefined percent like 30 %. YOLO is implemented just by a 

convolution neural network [3]. 

The architecture of YOLO is simple, and it works extremely fast. It is 

capable of processing real-time videos with minimal delay and respectable 

accuracy. There are new versions like YOLOv2 or YOLOv3 with their 

strengths and weaknesses [2; 3]. 
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Object detection is demanded direction on the computer vision that 

works based on deep neural networks. Nowadays, there are a few object 

detection technologies with different architecture approaches that apply the 

convolution neural network for the input image analysis. These technologies 

are using in various strands of activity like security or media industries. 

However, object detection still has unsolved issues, so new approaches will 

continue appearing with the required possibilities. 
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Сфера обслуговування населення є однією із перспективних сфер 

діяльності людини незалежно від масштабів його застосування. Одним із 

визначальних чинників рентабельності підприємств є володіння певною 

інформацією та її оперативна обробка і використання. Крім того, 

підвищення конкурентоспроможності підприємства повинно відбуватися 

з урахуванням різноманітних факторів, зокрема організаційних, 

інноваційних, економічних [3, с. 30]. Водночас, більшість процесів з 

обробки та збереження інформації у сфері обслуговування населення 

можуть бути деякою мірою автоматизовані. В умовах інформаційного 

суспільства [5, с. 32] це можна зробити за допомогою відповідних 

програмних засобів та інформаційних систем. 

Відомо, що значна кількість підприємств обслуговування 

населення, зокрема перукарні, характеризується ручною обробкою даних 

та зберіганням інформації на папері, що приводить до надмірних витрат 

часу. Тому є актуальними процеси розробки та впровадження у сферу 

обслуговування населення засобів автоматизації, які направлені на 

обробку об’ємів даних.  

Автоматизація на невеликих підприємствам найчастіше пов’язана 

з автоматизацією окремих процесів, пов’язаних з веденням обліку у якій-

небудь системі. Суть завдання таких систем звичайно полягає у 

мінімізації людського чинника при здійсненні операцій обліку товарів або 

послуг, обліку робочого часу співробітників [7, с. 79] тощо. Одним з таких 

процесів є внесення та накопичення інформації та майстрів та послуги 

перукарні, автоматизація обліку обслуговування клієнтів у перукарні, що 

є передумовою для створення програм автоматизації діяльності перукарні. 

Робота перукарні у загальному вигляді зводиться до рішення 

трьох основних задач: приймання товару; приймання клієнтів; надання 

послуг. На основі цього нами був розроблений багатокористувацький 

програмний засіб, який зберігає та обробляє дані з особистих даних 



61 

майстрів, клієнтів, інформацію про послуги перукарні та іншу 

інформацію. Після завантаження виконуваного файлу на екрані 

з’являється головне вікно програми (рис. 1.). 
 

 

Рис. 1. Головне вікно програмного засобу 

 

За умовчанням, при завантаженні програмного засобу всі кнопки 

є неактивними. Тому наступним етапом є підключення засобу до бази 

даних за допомогою кнопки «Підключення». Якщо підключення пройшло, 

на екрані з’являється відповідне діалогове вікно та становляться активні 

всі вкладинки та кнопки. У вікні представлені наступні вкладники, доступ 

до яких можна отримати за допомогою відповідних кнопок у головному 

вікні: 

1. Клієнти – вкладника призначена для занесення, редагування, 

видалення записів про клієнтів, які обслуговуються у перукарні. 

2. Майстри – вкладника призначена для занесення, редагування, 

видалення записів про майстрів, які працюють у перукарні. 
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3. Послуги – вкладника призначена для занесення, редагування, 

видалення записів про послуги, які здійснюють майстри перукарні. 

4. Замовлення – вкладника призначена для занесення, редагування, 

видалення записів про замовлення, які замовляють клієнти у перукарні. 

5. Зачіски – вкладника призначена для занесення, редагування, видалення 

записів про різноманітні зачіски, які розбиті за категоріями: короткі 

зачіски; середні зачіски; зачіски наречених, зачіски на свято; зачіски на 

новий рік. 

6. Звіти – вкладника призначена для відображення різних звітів.  

Практично всі вкладники мають однаковий інтерфейс та однакові 

функціональні можливості. Вкладинка містить п’ять умовних блоків: блок 

табличних даних, які вже занесені у базі даних, блок керуючих кнопок, 

блок текстових полів, які відображають табличні дані за виділеним 

записом та використовуються для редагування та видалення інформації, 

блок сортування даних, блок пошуку потрібного майстра. 

Для занесення інформації до бази даних слід занести потрібну 

інформацію у полях введення та натиснути на кнопку «Додати». Для 

редагування занесеної до бази даних інформації слід виділити потрібний 

запис у блоці табличних даних, змінити потрібну інформацію у полях 

введення та натиснути на кнопку «Змінити». Для редагування занесеної 

до бази даних інформації слід виділити потрібний запис у блоці 

табличних даних натиснути на кнопку «Видалити». Для навігації по 

записам у блоці табличних даних слід використовувати кнопки навігації 

«Попередній», «Наступний», «Перший», «Останній». 

Для того, щоб змінити критерій сортування, слід активізувати 

відповідний радіобокс у блоці «Сортування» та натиснути на кнопку 

«Сортувати». У програмному засобі є можливість пошуку записів за 

певними критеріями, у даному випадку (рис. 1.) це критерії «Прізвище», 

«Ім’я». Для фільтрації необхідних записів слід активізувати відповідний 
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радіобокс у блоці «Пошук», ввести необхідний рядок у відповідному полі 

введення та натиснути кнопку «Пошук». Для відображення всіх даних з 

таблиці слід натиснути на кнопку «Всі». 

Програмний засіб має можливість сформувати та роздрукувати 

декілька звітів, доступ до який можна отримати за допомогою кнопки 

«Звіти». Для формування звітів «Клієнти», «Майстри», «Прайс лист 

послуг» слід обрати потрібний та натиснути на кнопку «Сформувати». 

Для формування звіту за зачісками, які можуть зробити майстри 

перукарні, слід активізувати радіобокс «Зачіски майстрів», вибрати із 

переліку конкретного майстра та натиснути на кнопку «Сформувати». Для 

формування звіту за відвідуванням клієнтами перукарні слід активізувати 

радіобокс «Відвідування клієнтів», вибрати із переліку конкретного 

клієнта та натиснути на кнопку «Сформувати». 

У якості інструментального середовища використовувалося 

Delphi 7.0, особливістю якого є використання компонентного підходу при 

створенні додатків та робота з базами даних [1, с. 307]. Можливість 

створення додатків для роботи у складі систем клієнт/сервер стала 

значною перевагою Delphi 7.0. Інструментарій для розробки таких 

додатків інтегрований у складі середовища розробника. Додатки Delphi 

7.0, що функціонують на станції-клієнті, використовуючи можливості 

BDE і драйверів SQL Links і ODBC, можуть отримувати доступ до даних 

видалених SQL-серверів. Як сервери, можуть бути використані Informix, 

Interbase, Microsoft SQL Server, Oracle. А використання вбудованого 

ODBC-драйверу дозволить отримати доступ до Microsoft Access та інших 

баз даних [4, c. 7].  

Для роботи програмного засобу потрібно спочатку встановити 

клієнт Firebird версії 1.5 або вище. Структура бази даних Firebird, що 

використовується у програмному засобі для збереженні інформації, 

складається з чотирьох таблиць, чотирьох процедур, чотирьох 
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генераторів, чотирьох тригерів та генераторів. Для обробки даних 

(вибірка, оновлення, видалення) використовувалася мова SQL [2, с. 20]. 

Стосовно розробки графічного інтерфейсу, крім стандартних 

візуальних компонентів Delphi був використаний набір компонентів 

AlphaControls [6] для створення інтерфейсу програмного засобу. 

Отже, розроблений багатокористувацький програмний засіб 

призначений для обліку клієнтів, наданих послуг, формування звітів . Він 

має зручний та сучасний інтерфейс з приємною кольоровою гамою. 
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One of the most important factors limiting the development of IIoT is 

the lack of convenient means of developing rules for the interaction of IIoT 

devices and technologies with each other. To solve this problem, IBM has 

developed Node-RED, which since 2016 is an open source project. In a general 

variant, the interaction scheme can be described in figure 1. 
 

 

Fig.1. Solution architecture using Node-RED 
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Node-RED allows you to build a scheme of interaction between 

devices and external systems through a browser and it is a graphical 

development technology, which in turn simplifies the development and 

increases the visibility of the system. The core of this technology is based on 

Node.JS [1] and can run on relatively weak systems, including Arduino, 

Raspberry Pi and others [2]. This technology is evolving very rapidly todays 

and there are more and more ready-made solutions that can be used by 

importing the desired module and configuring the appropriate unit. Node-RED 

is also cross-platform: to transfer code from one device to another, simply save 

the source code in JSON format and copy it to another device. 

Node-RED is able to communicate with various exchange protocols 

and can easily, for example, receive data from a smart sensor / controller, 

process / transmit them for processing to another service, save to a database, 

notify if necessary via email or telegram notifications. 

Using Node-RED to communicate between different devices, online 

services and APIs opens up great opportunities and takes automation to a 

slightly new level. It can be not only a system for making the necessary discrete 

decisions or maintaining certain analog parameters, but a smart system that 

provides: high data availability, timely notification of abnormal situations on a 

smartphone or smart watch, data processing and analytics to optimize 

performance, etc. 
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Pumping station – a common type of equipment used in industrial 

systems and units. Pumping stations perform important functions without 

which the system as a whole is not possible. For example, feed pumps provide 

a continuous supply of water to the boiler and any problems related to their 

operation can lead to accidents. There are situations when the use of one pump 

at maximum power is not enough for the required system efficiency. To do this, 

use several pumps that turn on simultaneously and maintain the desired mode 

of operation. That is why the alternate use of pumps is used to increase system 

efficiency, uniform equipment wear and energy savings [1]. 

The frequency converter (FC) in the control system of pumping units 

allows not only to efficiently save electricity, but also to solve many 

technological problems. Thus, there is a need for alternating operation of 

pumps, in order to uniformly wear equipment that can be implemented by 

cascade control. Also cascade control allows to reach the set value of pressure, 

by alternate commissioning of engines and increase / decrease in frequency of 

rotation of engines. If necessary, the periodic alternation of motors for uniform 

wear of the pumping equipment is realized by setting the operating time of each 

pump and time delays for the inclusion of subsequent pumps. It is possible to 

use frequency converters for each pump separately or one of the pumps is 

connected to the frequency converter for a certain time, which can be set in the 

settings of the converter, then it is turned off and after a delay the next pump is 
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turned on. A similar algorithm is applied to all pumps in the system [2]. The 

pump station provides pressure at its outlet. To solve this problem, previously 

the pumps were selected with a margin and were not controlled in any way. 

Later, cascading (parallel) circuits appeared, and in practice it was not so easy 

to run them. The system had to be supplied with valves to avoid shocks that 

could destroy the hydraulic valves when starting additional pumps. With the 

frequency converter, it is now possible to completely solve the problem. In fact, 

we are dealing with a well-known principle of capacity building. Suppose that 

the whole scale is conditionally 100 %. Each pump can provide only 50 %. If a 

power of 75 % is required, the frequency described for the above-described 

algorithm is switched on and adjusted for two pumps. 

The advantage of using frequency converters for the pumping station 

is that energy savings and extension of the service life of the equipment are 

achieved, as well as a smooth change of load in the entire range of required 

power. 
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