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АНОТАЦІЯ 

Якименко І.Ю. Інтелектуальна система енергоефективного 

керування мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту з прогнозуванням 

енерговитрат.  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. 

У дисертації приведено результати аналізу обсягів енергетичних потоків 

та управління цими потоками в промислових теплицях, котрі є складними 

біотехнічними об’єктами, що функціонують в умовах невизначеності, що 

створило умови для розроблення автоматизованої інтелектуальної системи 

енергоефективного управління мікрокліматом в таких теплицях на основі 

прогнозування енерговитрат, врахування зонності в оплаті за використання 

електричної енергії. 

З метою знаходження найбільш енерговитратних процесів виробництва 

в промислових теплицях проведено оцінку особливостей технологічних 

процесів вирощування овочів у спорудах закритого ґрунту, за результатами 

експериментально-статистичного аналізу зв’язків між зовнішніми збуреннями 

та енергетичними витратами, що забезпечують дотримання заданої технології 

вирощування рослинної продукції, обґрунтовано використання моделей 

прогнозування енергетичних витрат, проаналізовано  наукові роботи щодо 

зменшення енергетичних витрат керування мікрокліматом у промислових 

теплицях. 

За результатами досліджень встановлено, що системи опалення й 

вентиляції мають найбільшу енерговитратність (в середньому за добу на 

обігрів та вентилювання в  теплиці витрачається понад 4,0 тис. м3 природного 

газу та майже 1 тис. кВт електроенергії). Кореляційний аналіз зв’язків між 

зовнішніми збуреннями та енергетичними витратами, що забезпечують 

дотримання заданої технології вирощування рослинної продукції, підтвердив 

гіпотезу щодо наявності умов невизначеності функціонування промислової 
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теплиці (коефіцієнти лінійної кореляції не перевищують r < 0,35 ). Зазначене 

створює умови для використання нейронних мереж, котрі здатні ефективно 

функціонувати в умовах невизначеності для  прогнозування витрат енергії і 

доводить доцільність розробки інтелектуальної системи енергоефективного 

керування  мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту на основі 

прогнозування енерговитрат,  у тому числі з врахуванням зонності в оплаті за 

використання електричної енергії. 

З метою дослідження впливу збурень на якість перехідного процесу 

системи автоматизації для каналів температури й вологості внутрішнього 

повітря в теплиці, вдосконалено імітаційну модель шляхом об’єднання 

диференційних рівнянь балансу температури й вологості, проведено аналіз 

математичної моделі з використанням ПІ-регулятора (як такого, що найбільш 

поширений у промислових теплицях). Аналіз якості перехідних процесів, як 

реакцію на збурення в автоматичних системах з ПІ-регулятором, та 

вдосконаленою моделлю об’єкта щодо температурно-вологістного режиму 

показав, що параметри налаштувань регулятора носять змінний характер. Це 

доводить актуальність розроблення методів пошуку налаштувань регулятора, 

які адаптуються до зміни умов функціонування системи автоматизації. 

Для мінімізації енергетичних витрат розроблено модель нейронечіткої 

експертної системи автоматизованого керування  ввімкненням груп двигунів 

опалення й вентилювання з урахуванням трьох-зонності тарифу на 

електроенергію. Обґрунтовано використання такої системи, що дозволяє 

знизити витрати електроенергії для вентилювання та подачі теплоносія в 

контури опалення теплиці на  10-15%. 

На основі використання методів нечіткої логіки та генетичного 

алгоритму розроблено та досліджено моделі пошуку оптимальних параметрів 

налаштувань ПІ-регулятора, що адаптуються до зміни умов функціонування 

системи автоматизації. Обґрунтовано, у порівнянні із традиційними 

алгоритмами пошуку налаштувань регуляторів, використання таких моделей 

для забезпечення більш точного регулювання в умовах невизначеності (час 
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регулювання, перерегулювання знижуються у два-три рази). Встановлено, що 

за лінійним інтегральним показником якості кращу якість перехідного процесу 

демонструє система, ПІ-регулятор якої налаштований на основі використання 

генетичного алгоритму на такі показники: Kp =74,8, Кi=1,8  (для дотримання 

параметрів мікроклімату: Ɵвн=180С, вн=80%). 

Для створення енергоефективної системи керування мікрокліматом в 

промислових теплицях, що функціонує в умовах невизначеності (формуються 

випадковими збуреннями, неповною інформацією про біологічну складову), 

розроблено нейромережеву модель прогнозування енергетичних витрат 

природного газу та електроенергії. Вхідними параметрами нейромережевої 

моделі прогнозування є: значення зовнішньої та внутрішньої температури 

повітря теплиці, значення відносної вологості повітря, поглинуте теплицею 

сонячне випромінювання та рівень вуглекислоти в теплиці. Виходами моделі 

прогнозування є значення витрат природного газу та електроенергії.  

Дискретність зняття даних – щогодини.  Для розв’язку оптимізаційної задачі 

був обраний багатошаровий персептрон, оскільки при цьому реалізується 

алгоритм зворотного поширення помилки, що навчає всі шари та дозволяє 

використовувати нелінійні функції активації.  

Удосконалено структурно-функціональну схему системи 

автоматизованого керування температуро-вологісним режимом в 

промислових теплицях шляхом поєднання інтелектуальних алгоритмів 

стабілізації роботи технологічного обладнання на нижньому рівні керування 

та оптимізації енергетичних витрат, шляхом їх прогнозування на верхньому 

рівні. Упровадження такої системи дозволяє заощадити природний газ на 

опалення до 13 % та електричну енергію – до 10 %. 

Для проведення промислового експерименту обґрунтовано та 

змонтовано в промисловій теплиці  високоточне обладнання, що забезпечило 

безперервний збір параметрів мікроклімату в теплиці та зовнішніх збурень. 

Сплановано методику проведення експериментальних досліджень та 
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отримання фактичних результатів функціонування інтелектуальної системи 

енергоефективного керування мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту з 

прогнозуванням енерговитрат. 

Практично реалізовано інтелектуальну систему енергоефективного 

керування параметрами мікроклімату у спорудах закритого ґрунту, що 

виконана на мові програмування C++ і включає: блок нейромережевого 

прогнозування енергетичних витрат та ціну енергоносіїв; нейронечітку 

систему прийняття рішень, де враховуються технологічні вимоги до процесу 

вирощування рослинної продукції; блок оптимізації параметрів регуляторів 

при зміні зовнішніх умов на основі генетичного алгоритму та нечіткої логіки. 

Модернізовано та розроблено алгоритми роботи обладнання у тепличному 

комбінаті, які захищено трьома патентами, що дозволяють суттєво зменшити 

енергетичні витрати в промислових теплицях. 

Встановлено, що використання розробленої інтелектуальної системи 

енергоефективного керування дозволяє заощадити природний газ на опалення 

до 13 % та електричну енергію – до 10 %.  

Ключові слова: енергоефективність, ресурсоефективність, параметри 

мікроклімату, споруди закритого ґрунту, промислова теплиця, інтелектуальна 

система керування 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ABSTRACT 

I.Yu. Yakymenko. Intelligent system of energy-efficient microclimate 

control in indoor buildings with energy consumption forecasting. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 151 

"Automation and computer-integrated technologies". National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The dissertation presents the results of analysis of energy flows and 

management of these flows in industrial greenhouses, which are complex 

biotechnical objects operating in conditions of uncertainty, which created conditions 

for development of automated intelligent system of energy efficient microclimate 

control in such greenhouses based on energy consumption forecasting. zoning in 

payment for the use of electricity. 

In order to find the most energy-intensive production processes in industrial 

greenhouses, an assessment of the peculiarities of technological processes of 

growing vegetables in indoor facilities, based on the results of experimental and 

statistical analysis of the links between external disturbances and energy costs, 

ensuring compliance with the given technology of plant production. forecasting of 

energy costs, scientific works on reduction of energy costs of microclimate 

management in industrial greenhouses are analyzed. 

According to research, heating and ventilation systems have the highest 

energy consumption (on average, more than 4.0 thousand m3 of natural gas and 

almost 1 thousand kW of electricity are consumed per day for heating and ventilation 

in the greenhouse). Correlation analysis of the relationship between external 

disturbances and energy costs, ensuring compliance with the specified technology 

of plant production, confirmed the hypothesis of conditions of uncertainty in the 

operation of industrial greenhouses (linear correlation coefficients do not exceed r 

<0.35). This creates conditions for the use of neural networks that can operate 

effectively in conditions of uncertainty for energy consumption forecasting and 

proves the feasibility of developing an intelligent system of energy efficient 
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microclimate control in indoor buildings based on energy consumption forecasting, 

including zoning in energy bills. 

In order to study the impact of perturbations on the quality of the transition 

process of the automation system for temperature and humidity channels in the 

greenhouse, improved the simulation model by combining differential equations of 

temperature and humidity balance, analyzed the mathematical model using common 

in industrial greenhouses). Analysis of the quality of transients, as a response to 

perturbations in automatic systems with PI-controller, and an improved model of the 

object in terms of temperature and humidity, showed that the parameters of the 

controller settings are variable. This proves the relevance of developing methods for 

finding the settings of the controller, which are adapted to changing conditions of 

the automation system. 

To minimize energy costs, a model of a fuzzy expert system of automated 

control of switching on groups of heating and ventilation motors has been developed, 

taking into account the three-zone electricity tariff. The use of such a system is 

justified, which allows to reduce the cost of electricity for ventilation and supply of 

coolant to the heating circuits of the greenhouse by 10-15%. 

Based on the use of fuzzy logic methods and genetic algorithm, models for 

finding the optimal parameters of the PI controller settings that adapt to changing 

operating conditions of the automation system have been developed and studied. It 

is justified, in comparison with traditional algorithms for searching for controller 

settings, to use such models to provide more accurate regulation in conditions of 

uncertainty (regulation time, overregulation are reduced by two or three times). It is 

established that according to the linear integrated quality indicator the best quality 

of the transient process is demonstrated by the system, the PI-regulator of which is 

adjusted based on the use of genetic algorithm on the following indicators: Kp = 

74.8, Ki = 1.8. vn = 80%). 

To create an energy-efficient microclimate control system in industrial 

greenhouses, operating in conditions of uncertainty (formed by random 

disturbances, incomplete information about the biological component), developed a 
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neural network model for predicting energy consumption of natural gas and 

electricity. The input parameters of the neural network forecasting model are: the 

value of the external and internal air temperature of the greenhouse, the value of 

relative humidity, the solar radiation absorbed by the greenhouse and the level of 

carbon dioxide in the greenhouse. The outputs of the forecasting model are the 

values of natural gas and electricity consumption. Discrete data acquisition - every 

hour. A multilayer perceptron was chosen to solve the optimization problem, as it 

implements an error backpropagation algorithm that trains all layers and allows the 

use of nonlinear activation functions. 

Improved stru kturno-functional scheme of the automated temperature-

humidity control system in industrial greenhouses by combining intelligent 

algorithms for stabilizing the operation of technological equipment at the lower level 

of control and optimization of energy costs, by forecasting them at the upper level. 

The introduction of such a system saves up to 13% of natural gas for heating and up 

to 10% of electricity. 

For the industrial experiment, high-precision equipment was substantiated and 

installed in the industrial greenhouse, which provided a continuous collection of 

microclimate parameters in the greenhouse and external disturbances. The method 

of conducting experimental research and obtaining the actual results of the operation 

of an intelligent system of energy-efficient microclimate control in indoor buildings 

with energy consumption forecasting is planned. 

An intelligent system of energy-efficient control of microclimate parameters 

in closed ground structures has been practically implemented, which is made in the 

C ++ programming language and includes: a block of neural network forecasting of 

energy costs and energy prices; fuzzy decision-making system, which takes into 

account the technological requirements for the process of growing plant products; 

block of optimization of parameters of regulators at change of external conditions 

on the basis of genetic algorithm and fuzzy logic. Algorithms for the operation of 

equipment in the greenhouse plant have been modernized and developed, which are 
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protected by three patents, which allow to significantly reduce energy costs in 

industrial greenhouses. 

It is established that the use of the developed intelligent system of energy 

efficient management allows to save natural gas for heating up to 13% and electricity 

- up to 10%. 

Keywords: energy efficiency, resource efficiency, microclimate parameters, 

closed soil structures, industrial greenhouse, intelligent control system 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Споруди закритого ґрунту  характеризуються 

наявністю значних енергетичних потоків, що використовуються для 

забезпечення відповідної технології вирощування овочевої продукції. Високі 

ціни на енергоносії (природній газ, електрична енергія) створюють умови для 

розроблення спеціальних систем, здатних зменшити, а краще мінімізувати 

енергетичні витрати. Зазначене пояснюється тим фактом, що наявні системи, 

як складові технології, реалізують найпростіші стабілізаційні алгоритми, котрі 

не забезпечують високу енерго- та ресурсоефективність. 

На обсяги споживання енергії в спорудах закритого ґрунту впливають 

багато факторів, таких наприклад як хмарність, сила та напрям вітру, інші 

погано-прогнозовані традиційними методами природні фактори,  що непросто 

передбачити у відповідних традиційних математичних моделях. Вирішення 

зазначених проблем можливе шляхом використання сучасних 

інтелектуальних алгоритмів обробки інформації, що поступає від об’єкта 

керування, та застосування результатів для формування відповідних стратегій 

керування з метою максимізації прибутку за результатами виробництва. 

Основна наукова-прикладна задача на вирішення якої спрямована 

дисертаційна роботу -  за результатами аналізу обсягів енергетичних потоків 

та управління цими потоками у промислових теплицях, котрі є складними 

біотехнічними об’єктами, що функціонують в умовах невизначеності, 

розробити інтелектуальну систему енергоефективного керування 

мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту на основі прогнозування 

енерговитрат,  у тому числі з врахуванням зонності в оплаті за використання 

електричної енергії. 

Мета дослідження і задання дослідження. Мета дисертації – розробити 

інтелектуальну систему енергоефективного керування мікрокліматом у 

спорудах закритого ґрунту на основі прогнозування енерговитрат, у тому 

числі з урахуванням зонності тарифів в оплаті за використання електричної 

енергії. 
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Для досягнення мети сформовані такі завдання: 

1. З метою знаходження найбільш енерго-затратних процесів виробництва 

в спорудах закритого ґрунту оцінити енергетичні потоки за їх обсягами. Для 

обґрунтування використання моделей прогнозування енергетичних витрат 

провести експериментально-статистичний аналіз зв’язків між зовнішніми 

збуреннями та енергетичними витратами, що забезпечують дотримання 

заданої технології вирощування рослинної продукції. 

2. Дослідити вплив збурень на якість перехідного процесу системи 

автоматизації з ПІ-регулятором (як такого, що найбільш поширений в 

промислових теплицях), використовуючи удосконалену модель процесу 

регулювання температури та вологості в теплиці. На основі отриманих 

результатів обґрунтувати використання інтелектуальних методів пошуку 

оптимальних параметрів регулятора, що адаптуються до змін умов 

функціонування системи автоматизації. 

3. Розробити модель нейронечіткої експертної системи автоматизованого 

керування  ввімкненням груп двигунів опалення й вентилювання з 

урахуванням трьох-зонності тарифу на електроенергію для мінімізації 

енергетичних витрат. 

4. Розробити моделі пошуку оптимальних налаштувань ПІ-регулятора 

шляхом використання методів нечіткої логіки та генетичного алгоритму.  

5. Із урахуванням умов невизначеності, що формуються випадковими 

збуреннями, неповною інформацією про біологічну складову, розробити 

нейромережеву модель прогнозування енергетичних витрат природного газу 

та електроенергії з метою створення енергоефективної системи керування 

мікрокліматом в спорудах закритого ґрунту. 

6. Розробити загальний алгоритм функціонування інтелектуальної системи 

енергоефективного керування мікроклімату у спорудах закритого ґрунту на 

основі врахування прогнозованих енергетичних витрат та вартості 

енергоносіїв .  
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7. Провести перевірку розробленої інтелектуальної системи 

енергоефективного керування мікрокліматом теплиць у виробничих умовах. 

Об’єктом дослідження є процеси керування енергетичними потоками, 

що впливають на мікроклімат  промислових теплиць. 

Предмет дослідження - моделі промислових теплиць, системи 

автоматизованого керування, режими їх функціонування та вплив на 

енергоефективність в спорудах закритого ґрунту (на прикладі тепличних 

комбінатів). 

Методи дослідження. Дослідження ґрунтуються на основних 

положеннях тепломасообміну, математичного моделювання, теорії 

автоматичного керування, теорії нейронних мереж, теорії генетичних 

алгоритмів і статистичної обробки даних з використанням комп’ютерних 

технологій. Перевірка розроблених теоретичних положень проводилась у 

виробничих умовах, де була підтверджена їх практична ефективність. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Удосконалено модель процесу регулювання температури та вологості в 

теплиці для дослідження впливу збурень на якість перехідного процесу 

системи автоматизації з ПІ-регулятором (як такого, що найбільш поширений 

в промислових теплицях), котра відрізняється від існуючих комплексним 

підходом щодо дослідження якості функціонування системи автоматизації 

одночасно для каналів регулювання температури і вологості повітря в 

теплиці і доводить актуальність розроблення методів пошуку налаштувань 

регулятора, які адаптуються до зміни умов функціонування системи 

автоматизації. 

2. Набули поширення використання інтелектуальних алгоритмів 

керування параметрів мікроклімату у спорудах закритого ґрунту  що 

поєднують методи генетичних алгоритмів та нечіткої логіки, перевагами 

використання яких є швидкість опрацювання даних та можливість 

адаптуватися до змін умов функціонування. Використання зазначеного 

підходу  забезпечує більш точне регулювання в умовах невизначеності, у 
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порівнянні із традиційними алгоритмами пошуку оптимальних налаштувань 

регуляторів (час регулювання та пере регулювання знижуються у два-три 

рази). 

3. Вперше  обґрунтовано метод енергоефективного автоматизованого 

керування ввімкненням груп двигунів опалення й вентилювання тепличного 

комплексу інтегрованою нейронечіткою експертною системою, котра 

враховує зонну вартість електроенергії, технологічні параметри вирощування 

продукції в тепличних комплексах та вплив зовнішніх збурень, що дає 

можливість зменшити витрати електроенергії при вентилюванні та подачі 

теплоносія в контури опалення теплиці. Даний метод відрізняється від 

існуючих тим, що продукційні правила бази знань системи враховують 

зовнішні природні збурення, температуру, вологість та рівень вуглекислого 

газу в теплиці, інерційність об’єкта регулювання та погодинні навантаження 

на електромережу. 

4. Удосконалено структурно-функціональну схему системи 

автоматизованого керування температуро-вологісним режимом в 

промислових теплицях шляхом поєднання інтелектуальних алгоритмів 

стабілізації роботи технологічного обладнання на нижньому рівні керування 

та оптимізація витрат енергетичних витрат, шляхом їх прогнозування на 

верхньому рівні. Зазначений підхід  дозволяє знизити енергетичні витрати 

щодо керування мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту і відрізняється 

від існуючих рішень, тим що верхній рівень керування забезпечує 

нейромережева модель прогнозування витрат енергії та природного газу. 

5. Вперше розроблено інтелектуальну систему енергоефективного 

керування мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту та її алгоритмічне 

забезпечення, до складу котрої, на відміну від існуючих рішень, входять: блок 

нейромережевого прогнозування енергетичних витрат і ціна енергоносіїв; 

нейронечітка система прийняття рішень, де враховуються технологічні 

вимоги до процесу вирощування рослинної продукції; блок оптимізації 
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параметрів регуляторів при зміні зовнішніх умов на основі генетичного 

алгоритму та нечіткої логіки. 

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано метод 

енергоефективного автоматизованого керування ввімкненням груп двигунів 

опалення й вентилювання тепличного комплексу інтегрованою нейронечіткою 

експертною системою, котра враховує зонну вартість електроенергії, 

технологічні параметри вирощування продукції в тепличних комплексах та 

вплив зовнішніх збурень, що дає можливість зменшити витрати електроенергії 

при вентилюванні та подачі теплоносія в контури опалення теплиці, який 

пройшов дослідно-промислові випробування на базі цеху № 9 ПрАТ 

«Комбінат «Тепличний», смт. Калинівка, Броварський р-н., Київська обл. 

Оригінальність системи захищена патентами України (134563, МПК (2006.01), 

134462, МПК (2006.01), 142707, МПК (2006.01)).  

Розроблено інтелектуальну систему енергоефективного керування 

мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту та її алгоритмічне забезпечення, 

до складу котрої входять: блок нейромережевого прогнозування енергетичних 

витрат і ціна енергоносіїв; нейронечітка система прийняття рішень, де 

враховуються технологічні вимоги до процесу вирощування рослинної 

продукції; блок оптимізації параметрів регуляторів при зміні зовнішніх умов 

на основі генетичного алгоритму та нечіткої логіки. Перевагами над 

існуючими системами  є поєднання інтелектуальних алгоритмів стабілізації 

роботи технологічного обладнання на нижньому рівні керування та 

оптимізація витрат енергетичних витрат, шляхом їх прогнозування на 

верхньому рівні, дозволяє знизити енергетичні витрати щодо керування 

мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту. 

Особистий внесок здобувача у розв’язанні конкретної наукової 

проблеми. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. 

Автором особисто: 

- обґрунтовано та проведено теоретико-практичні дослідження процесу 

вирощування овочевої продукції в спорудах закритого ґрунту, проаналізовано 
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енергоефективність режимів обладнання роботи реального виробничого 

об’єкту із врахуванням забезпечення заданої технології вирощування 

рослинної продукції; обґрунтовано використання нейронних мереж, котрі 

здатні ефективно функціонувати в умовах невизначеності для  прогнозування 

витрат енергії;  

- проведено аналіз якості перехідних процесів, як реакцію на збурення в 

автоматичних системах з ПІ-регулятором та вдосконалено модель об’єкта 

щодо температурно-вологістного режиму, яка показав, актуальність 

розроблення методів пошуку налаштувань регулятора, які адаптуються до 

зміни умов функціонування системи автоматизації; 

- розроблено модель нейронечіткої експертної системи автоматизованого 

керування  ввімкненням груп двигунів опалення й вентилювання з 

урахуванням трьох-зонності тарифу на електроенергію, використання якої 

дозволяє знизити витрату електроенергії при вентилюванні та подачі 

теплоносія в контури опалення теплиці на  10-15%;  розроблено та досліджено 

моделі пошуку оптимальних параметрів налаштувань ПІ-регулятора, що 

адаптуються до зміни умов функціонування системи автоматизації, на основі 

використання методів нечіткої логіки та генетичного алгоритму;  

- розроблено та перевірено шляхом виробничого випробування, 

інтелектуальну систему енергоефективного керування параметрами 

мікроклімату в спорудах закритого ґрунту та її алгоритмічне забезпечення, що 

містить блок нейромережевого прогнозування енергетичних витрат, блок 

підтримки прийняття рішень, де враховуються ціни на енергетичні ресурси, 

блок оптимізації параметрів регуляторів на основі використання нечіткої 

логіки та генетичних алгоритмів, упровадження якої дозволяє заощадити 

природний газ на опалення та електричну енергію – до 10 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались та обговорювались на: XXV Міжнародній конференції з 

автоматичного управління «Автоматика 2018» (2018 р., м. Львів); 

Міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених і спеціалістів 
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“Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та 

оптимізації” (2019 р., м. Кременчук);  IX Міжнародній науково-технічній 

конференції «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі 

природокористування» (2019 р., м. Київ); Міжнародному форумі молодих 

вчених LEA-2019 (2019 р., м. Львів); V Міжнародній науково-практичній 

конференції «ПРЕАП-2019» (2019 р., м. Київ); Міжнародній науково-

практичній конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в 

суспільстві і природокористуванні (2019 р., м. Київ); IX Міжнародній науково-

технічній конференція «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі 

природокористування(теорія, практика, історія, освіта)» (2020 р., м. Київ); 

Семінарі електротехнології та електрообладнання в системі  сталого розвитку 

природокористування (2019 р., м. Київ). 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який налічує 

147 найменувань та 7 додатків. Роботу викладено на 195 сторінках 

друкованого тексту, що містить 130 рисунків та 41 таблицю. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана впродовж 2017-2021 рр., згідно з програмою 

науково-дослідної роботи  Національного університету біоресурсів і 

природокористуванні України на кафедрі автоматики та робототехнічних 

систем ім. акад. І.І. Мартиненка в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України за темою: «Розроблення ресурсоефективних 

режимів вирощування овочевої продукції в тепличних комплексах» (№ДР 

0117U003966, термін виконання 03.10.2020 – 30.09.2020). 
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 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕПЛИЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ  

ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

1.1. Особливості технологічних процесів вирощування овочів в 

спорудах закритого ґрунту 

Огляд існуючих рішень керування мікрокліматом промислових 

тепличних комплексів. Урахування всієї різноманітності взаємозв'язків між 

режимними параметрами, їх узгодження та оптимізація погребують високого 

рівня автоматизації технологічних процесів. Автоматизація технологічних 

операцій у закритому ґрунті дає істотний ефект: збільшується продуктивність 

і поліпшуються умови праці, заощаджується паливо й електроенергія, 

знижується захворюваність посадкового матеріалу і дорослих рослин, 

підвищується врожайність і скорочуються терміни дозрівання рослин і овочів. 

Теплиці й парники перш за все поділяються за функціональним 

призначенням, технологією вирощування рослин, за часом експлуатації, 

конструктивним рішенням та типом покрівлі. Промислові теплиці 

класифікують також за конструкційними ознаками на одно ланкові (ангарні) і 

багатоланкові (блочні), матеріалом покриття — скляні, плівкові та 

склопластикові. Вони можуть бути одно - або багатоповерховими (баштового 

типу), як з прозорим огородженням, так і непрозорі. За конструкцією даху 

теплиці поділяють на односкатні, двоскатні, нерівноскатні, аркові. 

Будівельні конструкції теплиць визначають з урахуванням впливу 

зовнішніх кліматичних факторів: найнижчої середньодобової температури, 

вітрового і снігового навантаження (добова маса снігового покриву), а також 

сейсмічної активності в районі будівництва. На даний час розроблені типові 

проекти тепличних комбінатів, призначених для різних кліматичних зон. 
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Норми технологічного проектування споруд закритого ґрунту (НТП—СХ) 

передбачають: автоматичне регулювання температури і вологості повітря; 

температури води в системі підґрунтового обігрівання; температури поливної 

води і розчинів мінеральних добрив; концентрації добрив у розчині та 

вуглекислоти в повітрі; автоматизацію процесів поливу, підживлення і 

доосвічування рослин; закриття вентиляційних фрамуг. Для кожного виду 

рослин характерні свої оптимальні режимні параметри та допустимі 

відхилення від оптимальних. 

На тепличних комплексах промислового типу автоматичні контроль і 

керування використовують практично для багатьох параметрів, а саме: 

температури і вологості ґрунту і повітря, змісту вуглекислого газу, ступеня 

освітленості, температури води для поливу ґрунту, зволоження повітря, 

вентиляції і швидкості переміщення повітря в теплиці, концентрації розчинів 

мінеральних добрив ґрунту, режимів живлення стелажів гідропонних теплиць, 

значення рН і інших параметрів. Для вибору оптимального режиму відповідно 

до зовнішніх погодних умов передбачене автоматичне спостереження за ними 

і зміна внутрішніх параметрів мікроклімату. Також засоби автоматики широко 

використовуються на допоміжних установках тепло - і енергопостачання, 

постачання водою і т. п. [5]. 

Забезпечення необхідного мікроклімату в культиваційних спорудах 

закритого ґрунту при вирощуванні овочів i розсади в зимовий та 

ранньовесняний періоди потребує значних витрат теплової енергії. Це 

найбільш концентровані й енергоємні споживачі теплоти. 

Огляд існуючих рішень енергозбереження в теплицях. Питання 

енергоефективності розглядається як і вітчизняними так і закордонними 

спеціалістам. Існує ряд патентів на корисну модель. Наприклад, розроблено 

варіанти конструкції теплиць із використанням теплозахисного екрану, за 

рахунок використання якого підвищується енергоефективність систем 

теплопостачання теплиць [6], встановлення акумулюючих елементів на даху 
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теплиці [7], введення нових способів опалення теплиць, таких як встановлення 

всередині приміщень теплоакумулюючих електронагрівачів [8], тощо.  

Сучасні економічні умови вимагають створення такої теплиці для 

вирощування овочевих культур, яка дала б можливість налаштувати 

енергоощадну технологію їх виробництва за рахунок традиційних джерел 

теплопостачання та максимального використання сонячної енергії, а також 

значного зменшення тепловтрат через огороджуючі конструкції з 

раціональним використанням теплоти під час комп’ютерного регулювання її 

витрати, що зумовлює створення надійного, оптимального мікроклімату i, як 

наслідок, дає можливість збільшити врожайність тепличних овочів та 

підвищити їх якість при значному зменшенні витрат теплової енергії . До 

енергозбереження відноситься комплекс заходів, спрямованих на підвищення 

родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських культур, на 

забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів за рахунок 

скорочення їх втрат, удосконалення організаційно-

економічних механізмів енергоспоживання, застосування енергозберігаючих 

технологій та техніки, поновлюваних та вторинних енергоресурсів. 

Перспективними напрямками зниження витрат енергоресурсів в 

овочівництві закритого ґрунту є: встановлення окремої міні-котельні в кожній 

теплиці; окреме керування контурами обігрівання з метою наближення тепла 

до рослини; встановлення котлів з термоакумуляторами, з подачею СО2 та 

акумулююючих резервуарів з гарячою водою, яка подається в теплиці при 

відключеному котлі; використання тепла ТЕЦ, АЕС, геотермальних вод, 

альтернативних видів біологічного обігрівання з використанням місцевих 

матеріалів – відходів рослинництва, що дає змогу обігрівати кореневмісну 

зону рослин у теплицях; використання сучасних енергозберігаючих 

покривних матеріалів (полікарбонат), прийом зашторювання для зниження 

перегрівання у весняно-літні періоди та збільшення освітленості у теплиці на 

15-25%; автоматизація та комп’ютеризація технологічних процесів. 
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Запропоновані заходи дають змогу в 3-4 рази зменшити енерговитрати на 

вирощуванні овочевих культур у закритому ґрунті. 

Одним з вагомих джерел економії ресурсів є вибір палива, а саме: рідкого 

– продукти перегонки нафти; твердого – буре та кам’яне вугілля, дерево, 

солома, різні відходи виробництва та життєдіяльності людини; газоподібного 

– біогаз, газ. Паливо, особливо газ, можна економити за рахунок заміни котлів, 

ККД яких раніше становив 89 – 90%, на котли з термоакумуляторами, з 

подачею СО2, при ККД – 95 – 96% та акумулюючих резервуарів, в яких 

запасається гаряча вода, яка подається в теплиці при відключеному котлі. При 

значному підвищенні цін на газ 5% економії – це вагома величина. 

Застосування акумулюючих резервуарів дозволяє зекономити до 500 тис. м 3 

газу на рік для великих підприємств за наявності теплиць голландського типу 

та міні - котелень [9]. 

Важливим фактором, що впливає на ефективність овочівництва закритого 

ґрунту, є широке впровадження автоматизованого управління та контролю 

параметрів мікроклімату, високоефективних і надійних в експлуатації систем 

та комп'ютерного моніторингу. Одним з недоліків існуючих систем є 

перевищення температури повітря в теплиці унаслідок неточного 

регулювання. Так, збільшення температури всього на 1°С призводить до 

перевитрат за рік з розрахунку на 1 га площі теплиць, додатково 100 тон 

умовного палива [10]. 

Опалення, підігрів води, примусова вентиляція, додаткове освітлення, 

полив – все це контролюється і управляється за допомогою спеціального 

блоку, який може мати кілька програм. Недолік – залежність всієї системи від 

подачі електроенергії. 

Для автоматизації теплиці великого розміру потрібна установка 

автоматизованої системи обігріву. Вона дозволяє контролювати параметри 

мікроклімату всередині приміщення. Автоматичний блок управління, на який 

подається сигнал від всіх датчиків, вмикає нагрівачі та вентилятори, які 

починають подавати у теплицю тепле повітря заданої температури.  



29 

 

В наш час теплиці набули широкого вжитку, оскільки враховуючи 

нестабільні природно-кліматичні умови з різкими і великими перепадами 

температури, вологості, досить проблематично займатися вирощуванням 

сільськогосподарської продукції у відкритому ґрунті. Для усунення таких 

проблем використовують різного роду апарати для підтримання кліматичних 

показників на заданому рівні. Сучасна промислова теплиця, як об'єкт 

управління, характеризується незадовільною динамікою і нестабільністю 

параметрів, що випливають з особливостей технології виробництва. У той же 

час агротехнічні норми потребують високої точності стабілізації температури 

(+/-1 градус), своєчасної її зміни в залежності від рівня фотосинтетичного 

активного опромінення, фази розвитку рослин і часу доби. Всі ці обставини 

потребують високих вимог до функціонування та технічного вдосконалення 

обладнання апаратного забезпечення. Автоматизація систем управління 

мікрокліматом в закритому ґрунті дозволяє: економити 15-25% тепла, 

покращує умови праці персоналу, підвищувати загальну культуру 

виробництва, забезпечити чіткі межі регулювання мікрокліматичних умов 

теплиці, точно забезпечити подачу поживних речовин рослинам, тим самим 

збільшуючи їх врожайність. З метою забезпечення високої продуктивності 

тепличних господарств необхідно підтримувати цілу низку параметрів на 

певному рівні або у певних межах [81-85]. 

Перспективними заходами щодо поліпшення стану справ у галузі 

тепличного виробництва є розвиток нових технологій конструювання теплиць 

і оптимізація процесів вирощування за рахунок впровадження комп’ютерно-

інтегрованих систем управління.  

Технологічні вимоги до параметрів мікроклімату при вирощуванні 

томатів в умовах закритого ґрунту. Виробництво овочів вимагає добре 

обладнаних теплиць, забезпечених опаленням і з правильно організованим 

освітленням. Крім технічного пристрою обігріву теплиць, потрібно правильно 

підібрати асортимент томатів для закритих ґрунтів і скласти якісну ґрунтову 

суміш. 
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Вимоги рослин помідора до умов навколишнього середовища.  Помідор 

— теплолюбна культура. Насіння його за температури 25—30°С проростає 

протягом 3—5 діб. При зниженні температури ґрунту до 13°С на глибині 

загортання насіння сходи з’являються лише через 17—22 дні. Після з’явлення 

повних сходів на ріст і розвиток рослин позитивно впливає зниження 

температури на 3—4 доби (вдень-до 12—15°С, а вночі — до 8—10°С). Це 

сприяє більш швидкому росту і розвитку кореневої системи і формуванню 

компактних (не витягнутих) добре обслинених рослин [142]. 

Вимоги до світла. Мінімальна інтенсивність світла, при якій можливий 

вегетативний Ріст рослин, становить 2—3 тис. лк. Для формування бутонів і 

переходу до цвітіння вона повинна бути не нижче 4—5 тис. лк, а для 

безперервного розвитку та плодоношення — не нижче 10 тис. лк. 

Оптимальною інтенсивністю освітлення для рослин помідора є 20—35 тис. лк 

залежно від фази росту й розвитку, тривалості освітлення і сортових 

особливостей. Висока освітленість також негативно впливає на рослини. Так, 

при збільшенні інтенсивності освітлення (більше 40 тис. лк.) листки помідора 

жовтіють і опадають [142].. 

Вимоги до вологи. В житті рослин помідора важливу роль відіграє волога 

ґрунту. Це пов’язано з тим, що фізіологічні процеси проходять нормально 

лише при оптимальному (80—90%) вмісті води в клітинах і тканинах. Проте 

протягом вегетації потреба рослин у воді неоднакова. Найбільша вимога в них 

до вологості ґрунту проявляється під час проростання насіння (особливо від 

„накільчення“ до з’явлення сходів) та після висаджування розсади на постійне 

місце вирощування і в період від початку плодоутворення до дозрівання 

плодів. Дослідженнями також встановлено, що навіть короткочасне (на 1—2 

доби) зменшення вологості ґрунту порівняно з оптимальною в цей час 

призводить до зниження польової схожості насіння в 1,5—2 рази [142].. 

Поряд із великою вимогливістю до ґрунтової вологи помідор добре росте 

при помірній вологості повітря — 50—60%. Якщо вона перевищує 70%, тоді 

погано запилюються квітки. Крім того, рослини пошкоджуються грибковими 
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хворобами. Надмірно низька відносна вологість повітря і різкі коливання її 

також негативно впливають на ріст і розвиток рослин. Наприклад, коли 

відносна вологість повітря менша 30—35%, пиляки в’януть і не розвиваються, 

а квітки опадають. При різких коливаннях вологості повітря плоди помідора 

пошкоджуються верхівковою гниллю. 

Вимоги до мінерального живлення. Для нормального росту, розвитку та 

одержання максимальної врожайності плодів помідора велике значення має 

оптимальне мінеральне живлення рослин. Разом з тим рослини помідора 

реагують на умови ґрунтового живлення протягом вегетаційного періоду по-

різному. Так, молоді рослини на одиницю сухої речовини потребують у 3—5 

разів більше мінеральних речовин, ніж дорослі. Тому для вирощування 

розсади готують збагачену поживну суміш [142]. 

1.2. Оцінка енергетичних характеристик та аналіз методів 

підвищення енергоефективності 

Питання підвищення енергоефективності є досить актуальним і його 

вивченням останніх років займаються  ряд вітчизняних та закордонних 

вчених, таких як Олексюк А. О., Челапко С. О., Горделюк А. А., Лазоренко В. 

О., Прокопенко Т. О., Мірошніченко М. С., Зубенко В. О., Пришляк Н. В., 

Качан Ю. Г., Лисенко В. П.,Болбот І.М., Дудник А. О., Куріс Ю. В., Левицька 

І. М., Куртенер Д.О., Прищеп Л. Г., Позін Г.М., Агаркова О. М., Строй А. Ф., 

Захаров Н. Г., Ткаченко В. А., Довгалюк В. Б. та інші. Аналіз досліджень дав 

змогу виявити основні переваги та недоліки існуючих систем забезпечення 

необхідного мікроклімату в теплицях.  

Зі зростаючим попитом на продовольство у всьому світі, кероване 

навколишнє середовище сільського господарства є важливою стратегією для 

виробництва продукції рослинництва. Одним із важливих видів сільського 

господарства з керованим середовищем є теплиці. Основні параметри 

навколишнього середовища в приміщенні, такі як рівень вуглекислого газу, 

вологість, освітлення та температура, повинні бути забезпечені для 
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сприятливого зростання врожаю в теплицях. Теплиці є одним із найбільш 

енергоємних галузей сільського господарства. На споживання енергії в 

теплицях впливають механічні системи, внутрішні приміщення, навколишнє 

середовище, ріст сільськогосподарських культур та випаровування, то ж 

питання щодо розробки оптимальних алгоритмів є досить актуальним [1]. 

Існують різні напрями досліджень, пов'язані з різними аспектами 

підвищення ресурсоефективності тепличного господарства: використання 

води для зрошення, проектування оптимальної структури теплиці, збереження 

ґрунту в кращих умовах вирощування, споживання енергії системи в цілому, 

кліматичного контролю в межах об'єкта та боротьби з шкідниками. На 

сьогодні, дослідницький підхід змістився від орієнтації не лише на збільшення 

виробництва та економії витрат, а й до включення аспектів, пов'язаних із 

збереженням ресурсів та стійкістю системи [104]. 

Дослідники досить часто обговорюють стратегії підвищення 

енергоефективності в роботі з керуванням процесами в теплиці, підведення 

підсумків досліджень стратегій енергоефективних операцій, управління 

ключовими параметрами  теплиць, зондування мережі та систем моніторингу, 

а також різні алгоритми управління.  Тепличні господарства є більш 

енергоємними порівняно з іншими галузями сільськогосподарської 

промисловості. Зменшення високого попиту на енергію в 

сільськогосподарських теплицях, одночасно з підвищенням врожаю 

сільськогосподарських культур визначається як ключова мета сталого 

розвитку галузі [120]. 

Дослідження енергоефективності в теплиці довели, що керування 

процесами в тепличних спорудах є унікальним завданням, оскільки воно 

вимагає використання систем управління, здатних реагувати на постійно 

мінливі умови навколишнього середовища та мікрокліматичні змінні. У 

північних широтах та екстремальному кліматі вартість опалення та 

охолодження теплиць може досягати 70–85% від загальної вартості 

експлуатації [102]. 
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Виділяють три рівні контролю процесів в промислових теплицях 

голландського типу - обладнання, функціонування та система - визначені 

національною асоціацією виробників теплиць. На рівні обладнання приводи 

контролюють роботу конкретного обладнання. На рівні функцій регулюється 

все обладнання, яке відноситься до певної функції, наприклад, контроль 

вологості. Контроль системного рівня - це контроль, який відстежує та з'єднує 

все обладнання та функції управління, а також визначає задані значення та 

операційні етапи з загальної перспективи системи [83]. 

Загально відомі стратегії включають температурні режими, контроль 

вологості за допомогою вентиляції, подачу СО2 на основі подій та динамічний 

контроль додаткових факторів росту на основі вимірюваної щільності 

фотосинтетичного потоку фотона  від сонячного випромінювання. З кожним 

із цих керованих параметрів навколишнього середовища існує баланс між 

економічною життєздатністю та високою врожайністю.  Була запропонована 

ідея інтеграція температури (ІT) - підтримка оптимальної середньої 

температури за певний проміжок часу при мінімізації потреби в енергії [3] - це 

ефективна методика контролю температури. Діапазон визначається в 

нижньому кінці за температурами, при яких відбувається пошкодження 

рослин, а на високому - за температурами, при яких швидкість росту значно 

знижується, що описано в роботі  [123].  

Важливим питанням для досліджень, є алгоритми управління. 

Регулювання мікроклімату в теплицях є складною задачею, оскільки в роботі 

є багато взаємозалежних змінних [13]. Система управління середовищем в 

теплиці - це складна нелінійна система з множинним входом та багато 

виходом. У регулюванні автоматичними системами в теплицях 

використовуються кілька типів алгоритмів управління, такі як пропорційно-

інтегральний, нелінійний, р-система, методи нечіткої логіки, нейронна мережа 

та гібридні алгоритми управління [68]. Як правило, ці алгоритми управління 

можна класифікувати як класичні, вдосконалені, інтелектуальні або гібридні 

алгоритми управління [15–18]. 
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До класичних алгоритми управління відносять: пропорційно-

інтегральний (ПІ) і пропорційно-інтегрально-диференційний закон (ПІД) 

управління, який найчастіше застосовується в керуванні мікрокліматом в 

теплиці через його гнучкість, простоту та хороші показники керування [19]. 

ПІД-контролер - це механізм зворотного зв'язку з керуючим циклом, який в 

основному зчитує датчик, обчислює потрібний вихід виконавчого механізму 

шляхом згортання пропорційної, інтегральної та диференційної складової. 

Налаштування контролера - складний і трудомісткий процес. ПІД-контроль 

також не підходить для розширених програм, особливо для нелінійного, 

динамічного управління. [20]. 

Розширені ж алгоритми керування  використовуються в разі виникнення 

проблем управління, які  характеризуються надзвичайно тривалими 

затримками процесу, високим ступенем взаємодії з процесом, численними 

обмеженнями в роботі та вимірюваними порушеннями процесу [18]. Ці 

алгоритми здатні керувати нелінійними системами зі збуреннями, краще, ніж 

звичайні, але потребують певної форми математичних моделей на відміну від 

інтелектуального управління.  

Інший варіант керування мікрокліматом в теплицях є використання 

зворотного зв’язку. Недоліком такого підходу є те, що під час регулювання 

виникають відхилення від встановленої точки під час збурень і він не 

підходить для тривалих затримок у часі [1]. 

Адаптивний контроль в свою чергу дозволяє швидко змінювати 

параметри у відповідь на зміни динаміки середовища теплиці. Він також 

враховує похибки у формулюванні моделі та оцінці параметрів. Однак, все ще 

потребується використання визначення відповідної моделі. Можливість 

управління невідомими моделями відрізняє адаптивне управління від лінійних 

алгоритмів управління, порівняння описано в роботі [21]. Адаптивний 

контроль отримує миттєві рішення як від реальних вимірюваних, так і 

прогнозованих параметрів [23]. 
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Робаста система керування вимагає попередньої невизначеності процесів 

заздалегідь через нелінійні або часові зміни процесів. Це дає змогу описати 

систему керування в усіх можливих умовах експлуатації. Тому робастий 

контролер призначений для підтримки стабільності та продуктивності в цьому 

діапазоні умов роботи [68]. Робастий контролер був успішним у підтримці 

температури та вологості в теплиці в межах 2 °C та 10% від заданих показників 

відповідно. Для контролю за мікрокліматом в теплиці, зв'язаним з різними за 

часом умовами, робастий контролер виявився досить ефективним [19]. Однак 

він працює в умовах різких збурень, вимагаючи додаткових параметрів для 

кожної різної системи керування. Іноді алгоритм робастої системи суперечить 

потребі в динамічному управлінні [1]. 

Сучасні тепличні комплекси потребують використання нових підходів до 

керування. Такими є, наприклад інтелектуальні алгоритми, які  

використовують методи штучного інтелекту та виявляються корисними за 

відсутності математичної моделі. Однак для навчання моделей вони 

потребують великого набору даних. До таких систем належать нечіткі та 

нейронні мережі. Системи нечіткої логіки є кращим варіантом з цифрової 

логіки, оскільки вона може бути викладена в поняттях, більш зрозумілих 

оператору, інтерполюючи вхідні значення як логічні змінні зі значеннями від 

0 до 1. Азаза та ін. використовували інтелектуальну систему на основі нечіткої 

логіки для контролю за температурою і вологістю в теплиці, з вентиляцією і 

підтриманням норм підживлення рослин як контрольних точок, ними було 

досягнуто 22% та 33% економії енергії та води відповідно [24]. Маркуез Ерра 

та ін. у своїй роботі [25] використали нечітку модель, яка контролює 

внутрішню температуру всередині теплиці, використовуючи пропорційний 

сервоклапан для активації нагрівання теплоносія вночі, а інший привід для 

контролю швидкості вентиляції протягом дня. Однак, недоліком такої системи 

є те, що кількість необхідних правил збільшується експоненціально для 

підвищення точності роботи нечіткої системи. Крім того, оскільки алгоритм 
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враховує досвід експертів у формулюванні моделі, необхідне всебічне знання 

стану функціонування системи [19]. 

Нейронні елементи управління і мережі є одними з найскладніших форм 

контролю. Ці обчислювальні системи складаються з високо пов'язаних 

обробних елементів, які динамічно реагують на зовнішні входи. Нейронні 

мережі, як правило, розташовані в шарах взаємопов'язаних вузлів з функцією 

активації, з візерунками, представленими в мережу вхідним шаром, який 

сигналізує про більш глибокі шари. Обробка проводиться системою зважених 

з'єднань, а потім посилається на вихідний рівень, де ініціюється команда 

керування. Кастанеда-Міранда та Кастано [26] використовували 

багатошаровий персептрон керування підвищенням температури у теплиці. 

Застосування нейромережевого керування у теплицях дає перевагу в тому, що 

його можна реалізувати без необхідності складної математичної моделі. Він 

також є потужним нелінійним оцінювачем і може виявляти взаємозв'язки між 

вхідними та вихідними змінними, навіть якщо вони складні або невідомі. 

Однак недоліком цього методу управління є те, що він вимагає 

аргументування на основі даних, що керуються або вбудованих експертних 

знань [20]. 

Теплиця, зазвичай, розглядається як  система, яка може сприяти 

зростанню рослин, оскільки гарантує відповідність умов мікроклімату для 

вирощування рослин. Насправді теплиця - це система зберігання тепла, яка 

перетворює сонячне випромінювання, що падає, у приріст тепла. Цей 

фізичний процес заснований на провідності, накопиченні тепла та конвекції 

[38]. Модель автоматизованої теплиці повинна бути спроможна передбачити 

зміни параметрів навколишнього середовища в приміщенні, які ґрунтуються 

на кількох граничних умовах. На рис. 1.1 зображена  спрощена теплова модель 

теплиці, що базується на чотирьох шарах, які беруть участь у 

термодинамічних обмінах: покриві, внутрішньому повітрі, рослинах та ґрунті.  
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Рисунок 1.1 – Схема потоків складових мікроклімату теплиці 

 

На даний час відомі моделі тепличного комплексу, а також традиційні 

аналітичні методи аналізу і прогнозування поведінки цього складного об’єкта. 

В сучасних умовах використання таких моделей не забезпечує достатньої 

ефективності через ускладнення задач керування, наприклад, оптимізації та 

адаптації.  

Стохастична модель вибору та впровадження управлінської 

інформаційної системи ERP-класу) на підприємстві, яка дає змогу на основі 

W-функцій та теорії замкнутих потокових графів у вигляді GERT-сіток наочно 

й достатньо повно представити всі етапи проекту інтеграції управлінської 

інформаційної системи в систему менеджменту підприємства, врахувати 

стохастичну природу як самого процесу впровадження (за рахунок 

використання ймовірнісних міркувань щодо часу здійснення кожної операції 

та вірогідності її виконання), так і впливу різноманітних факторів, а також 

завчасно визначити можливі проблемні та «вузькі місця» даного процесу. 

Недоліком такого підходу є не використання інструментів багатокритерійного 
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аналізу альтернативних варіантів [133]. Враховуючи тенденції розвитку 

тепличного комплексу, як складного організаційно-технологічного 

комплексу, що вимагає розробки систем автоматизації з єдиним 

інформаційним простором, виникає необхідність удосконалити задачі 

прогнозування розвитку технологічних процесів тепличного комплексу. 

Реальні технологічні об’єкти керування є складними нелінійними об’єктами. 

Вони можуть характеризуватись різноманітною поведінкою. В своїй поведінці 

можуть проявляти як детермінованість, стохастичність, хаотичність. В 

залежності від режиму необхідно обрати певну стратегію керування. Даний 

процес характеризується чергуванням детермінованих, стохастичних та 

хаотичних процесів [95]. Тому підходи, які були розроблені для розв’язання і 

опису стійких процесів і таких, які кардинально не змінюються з часом, не 

можуть коректно розв’язати в цих умовах задачу прогнозування. Найкраще 

для вирішення цієї проблеми застосовувати метод детермінованого хаосу при 

аналізі часових рядів технологічних змінних. Цей метод дозволяє пояснити 

іррегулярне поводження системи і аномалію в системах, які є складними. 

Використання штучних нейронних мереж для тепличного комплексу (а 

саме, їх особливості – навчання на експериментальному зразку та паралельна 

обробка інформації) забезпечує високу швидкодію. Переваги та недоліки 

нейронних мереж (НМ) спостерігаються в різних сферах застосування в 

теплицях, від прогнозування мікроклімату, витрат енергії, до більш 

конкретних завдань, таких як контроль рівня вуглекислого газу. На рис. 2 

представлені теми, що виникають при дослідженні сучасних теплиць та 

класифікація використовуваних моделей. 
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Рисунок 1.2 -  Досліджувана тематика інтересів у класифікації теплиць 

та моделей 

Серед основних досліджень, які оцінювали життєздатність НМ при 

моделюванні стану мікроклімату в теплиці, який спеціально зосереджувався 

на взаємовідносинах введення-виведення та найефективнішому процесі 

виборів вхідних даних,  довело, що ШНМ отримують кращі результати, ніж 

фізичні моделі масової та енергетичної передачі, а також наголосили на їх 

потенційному застосуванні для екологічного контролю параметрів в теплицях. 

Методи побудови моделей за допомогою ШНМ має велику здатність до 

відображення нелінійних функцій, що застосовується до багатьох систем 

виробничого процесу [8].  

У своїх дослідженнях Ферріера та ін. [87] проводили моделювали 

внутрішньої температури гідропонної теплиці на основі відносної вологості в 

приміщенні, зовнішньої температури повітря та сонячної радіації. Вони 

обговорювали різні методи навчання нейронної мережі радіальної базової 

функції (RBF), які структурно простіші за багатошаровий персептрон (MLP), 

які є типом FFNN. Завданням використання штучної нейронної мережі 

радіальної базової функції (RBFANN) є те, що процес проектування та 

навчання є більш простим завданням.  

Іншою проблемою, що цікавить розробників теплиць, є оптимізація 

отриманого енергоспоживання головним чином від систем опалення та 

вентиляції, серед інших елементів управління [89]. Оптимальні стратегії 

управління здебільшого базуються на математичних моделях розрахунку 
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споживання енергії в теплицях та математичних методах мінімізації 

загального споживання енергії.  Однак реалізація цих методів із стійкими 

технологіями, такими як фотоелектричні (ПВ) колектори, дозволили 

передбачити ефективність та встановити кращі системи споживання енергії 

[90].  

Дослідження з використанням штучних нейронних мереж я 

прогнозування,  виявили, що дизельне паливо (40%), хімічні добрива (30%), 

електроенергія (12%) та енергія людини (10%) складають більшу частину 

споживаної енергії [116]. 

Можливість ШНМ моделювати складні та нелінійні системи дозволяє 

застосовувати їх у різних завданнях у теплицях, а не лише в прогнозуванні 

мікроклімату, на якому зосереджена більшість досліджень. Як зазначалося, 

внутрішня температура та вологість є одними із змінних, які викликають 

найбільший інтерес для прогнозування їх поведінки. Моделі добре вміщують 

дані, а також генерують надійні результати оптимізації [8]. 

Системою мікроклімату в теплиці дуже важко керувати, оскільки змінні 

між собою тісно взаємопов'язані.  Сьогодні фермерам потрібно адаптуватися 

до нових технологій та застосовувати їх у сільському господарстві.  Розумне 

сільське господарство (SA) - це концепція управління сільського 

господарством, яка використовує сучасні технології для збільшення кількості 

і якість продукції, доступ до GPS, сканування ґрунту, управління даними та 

технології Інтернет речей. Що стосується «розумних» теплиць, то оцінювання 

виробництва, втрати енергії та збільшення витрат на робочу силу є вкрай 

важливою задачею внаслідок втручання проти впливу навколишнього 

середовища. Параметри, необхідні для виробництва ефективного продукту, 

визначаються різними датчиками та даними, що передаються в хмарне 

середовище для оцінки [11].  

Одним з головних недоліків сучасних сільськогосподарських теплиць  є 

неефективне інтелектуальне управління інформацією. Необхідною умовою 

ефективного впровадження технологій Інтернет речей є розробка та 
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впровадження загальної системи (рис.1.3). Проектування цих систем, де 

використовується технологія Інтернет або локальної мережі (LAN), буде 

дозволяють поєднувати датчики, контролери та комп’ютери для з'єднання 

людей та "речей", отримуючи таким чином єдину систему. 

 

 

Рисунок 1.3 -  Застосування моделі сільського господарства 4.0 в 

тепличному господарстві 

 

Говорячи про технологію Інтернет речей, необхідно звернути увагу на 

дослідження  Зіфанг Занга [115]. В роботі узагальнено характеристики 

інтелектуальної системи вимірювань та контролю мікроклімату теплиць, а 

також представлений метод побудови інтелектуальної системи вимірювань та 

контролю через фактичну проектну ситуацію та зміст. Інтелектуальна система 

вимірювання та керування мікрокліматом в  теплицях на основі Інтернет речей  
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реалізує автоматичну роботу обладнання теплиць без нагляду, зменшує 

споживання енергії та експлуатаційні витрати, може забезпечити ідеальне 

середовище зростання рослин та може знизити інтенсивність праці людей та 

покращити використання обладнання. Поліпшити мікроклімат в теплиці, 

знизити  кількість шкідників та хвороб, збільшити урожайність 

сільськогосподарських культур тощо та досягти інтенсивного віддаленого 

управління системами в теплицях. Для збереження зібраних даних програмне 

забезпечення аналізується комп'ютером, а графік відображається в інтерфейсі, 

що дозволяє персоналу зручно порівнювати отримані показники з 

нормальними параметрами тепличних середовищ, які вже зберігаються в базі 

даних. Одночасно з цим,  автоматично запускається обладнання для контролю 

параметрів мікроклімату в теплиці, таких як рідкі добрива, 

ввімкнення/вимкнення нагрівачів, зволожувачі повітря, сонцезахисні штори 

тощо, регулюється середовище росту тепличних культур та підтримується 

оптимальне середовище для вирощування рослин [115]. 

 

 

Рисунок 1.4 - Основні параметри інтелектуального моніторингу теплиць 
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Таблиця 1.1 - Заходи економії енергоресурсів в тепличному 

комплексі 

Сутність методу Економія Недоліки 

Опалення 

електроенергією 
20-30% 

- значна вартість обладнання;  

- відсутність українських 

виробників обладнання. 

Перехід на біогаз 30-40% 
- потребує значних інвестицій; 

-  високі терміни окупності. 

Перехід на дерев’яні 

палети 
20-30% 

- нестабільне постачання 

сировини; 

- тяжкий процес забезпечення 

якості сировини. 

Використання вугілля 20-30% 

-  можливість забруднення 

конструкцій теплиці; 

- додаткові інвестиції в побудову 

складів для зберігання сировини. 

Використання 

теплових насосів  
50-60% 

- значні витрати на 

переобладнання; 

Встановлення 

сонячних батарей 
20-30% 

- необхідність додаткового  виду 

енергетичного забезпечення;  

- залежність від пори року та 

часу доби. 

Використання  вітроге

нераторів 
30-40% 

- значна вартість обладнання; 

- залежність від умов 

навколишнього середовища;  

- високі терміни окупності. 

Нові методи керування 30-40% 
- тяжка реалізація алгоритмів 

керування. 

 

          Аналіз витрат тепличного комплексу показав, що в середньому за добу 

на обігрів теплиці витрачається 4095 м3 газу та 978 кВт електроенергії, тобто 

у  собівартість вирощених овочів закладено 65% вартості витрат на опалення 

та електроенергію (рис. 1.5).  
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Рисунок 1.5  -  Собівартість продукції в залежності від енергетичних витрат 

 

Отже, основою ефективності роботи тепличного господарства  є 

стабільна якість продукції, мінімальний час виробничого циклу, а також 

зниження матеріальних, енергетичних і трудових витрат. Одним із шляхів 

підвищення продуктивності виробництва є використання енергоефективних 

систем керування, що дають можливість швидко та ефективно реалізовувати 

складні обчислювальні процедури керування електротехнологічним 

комплексом при стабільній якості продукції. 

Згідно досліджень, описаних вище, можна зробити висновок, що 

основними організаційно-економічними факторами, що впливають на 

собівартість і збут готової продукції є: організація керування, контроль за 

процесом вирощування продукції  , енергоефективне керування виробничим 

процесом, а також необхідність швидко реагувати на змінювані умови роботи. 

1.3. Системний аналіз об’єкта та передумови створення 

енергоефективної системи керування 

Аналізуючи процес вирощування продукції в спорудах закритого 

ґрунту з точки зору системного аналізу, визначаються  такі ознаки, що 

характерні для складних систем: 
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- в системі виділяється структурна сукупність підсистем, які 

взаємодіють 

між собою; 

- кожна із систем може входити, як підсистема в більш складну, в свою 

чергу 

підсистеми можуть представлятись як системи молодшого рангу; 

- складні системи взаємодіють з зовнішнім середовищем також як одне 

ціле; 

- процес функціонування складних систем включає різні аспекти 

(перетворення речовини, енергії, інформації); 

- ціль функціонування складних систем керування полягає в підтриманні 

оптимальних режимів та адаптації до змінюваного зовнішнього 

середовища; 

- процес функціонування складних систем керування – це сукупність 

процесів основного призначення та допоміжних (адаптація, розвиток, 

реконфігурація та ін.); 

- в складних системах процеси керування реалізуються як з 

використанням 

зворотних зв’язків, так і формування комплексу цілей кожна з яких 

розв’язується своїм методом; 

- в складних системах керування на кожному з етапів є свої особливості 

(збір 

інформації, її аналіз, вироблення управляючих дій, реалізація). 

Технологічні передумови створення енергоефективної системи 

керування енергетичними потоками в телиці: 

• економічність виробництва – можливість роботи тільки необхідної 

кількості контурів обігріву; 

• необхідність мінімізації енергетичних витрат; 
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• підтримка заданих технологічних параметрів для конкретного сорту і 

культури, що вирощується у теплиці; 

• забезпечення високої якості кінцевого продукту 

потреба мінімізації інших ресурсів (води, мінеральних добрив тощо). 

Особливостями системного аналізу для досліджуваного комплексу є 

формування і врахування:  

• цілей, що, як правило, складаються з цільових компонентів і подаються 

у вигляді графу типу дерева; 

• операцій, які забезпечують досягнення цілей  перетворенням об’єктів, 

що циркулюють у системі; 

• об’єктів, які є результатом виконання операцій; 

ресурсів, що використовуються для проведення операцій; 

• переходів, які відбуваються в системі й відображають факт передачі 

об’єктів між операціями; 

• подій, які конкретизують передачу конкретних об’єктів між 

зазначеними операціями. 

Для опису зв’язків між підсистемами використаємо один з  методів  

математичного опису - теорію графів. Графові моделі поєднують в собі  

властивості  графічного  та  множинного  представлення  з  формуванням  

допоміжних  матриць , які  зручно  використовувати для задач аналізу, синтезу  

та  управління. Тепличний комплекс являє собою складну систему, що 

складається з таких елементів: 

1 – станція водопостачання; 

2 – електростанція; 

3 – газорозподільний пункт; 

4 –система підготовки живильного розчину; 

5– система вентилювання; 

6 – система зашторювання; 

7 – система опалення; 
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8 – побутові приміщення; 

9 – робоча зона. 

Кожна із виділених підсистем являє собою важливу складову 

тепличного комплексу, аналіз якого призведе до найбільш повного уявлення 

про сам процес і про можливість його регулювання. На основі технологічного 

та структурного аналізу складено повний потоковий граф тепличного 

комплексу (рис. 1.6), де вершинами є його функціональні елементи, а дугами 

– зв’язки між ними. 

1

4

8

2 3

5 6 7

9
 

Рисунок 1.6 - Повний потоковий граф тепличного комплексу 

Далі на основі повного потокового графу складаємо матрицю шляхів. 

Матриця шляхів є одною з трьох основних матриць за допомогою якої 

задається топографія графу, яка дозволяє спростити рішення багатьох задач. 

Основні галузі, де її можна використати такі: електроенергетика, 

водопостачання, газопостачання, транспорт, управління персоналом тощо. 

Основною задачею матриці шляхів є визначення взаємозв’язків між ланками 

графа. 

Матриця є квадратною, кількість стовпців відповідає кількості елементів 

в складі технологічного комплексу. Якщо на графі є шлях будь-якої довжини 

з вершини і у вершину j, то на пересіченні і-го рядка та j-го стовпця ставиться 

одиниця, в протилежному випадку – 0.  
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                      Таблиця 1.2 - Матриця шляхів Р 

Н
о
м

ер
 в

ер
ш

и
н

и
 г

р
аф

а,
 i

 

Номер вершини графа, j 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

На основі матриці шляхів Р будується допоміжна матриця S ( табл.1.8)  

                        𝑆𝑖𝑗 = {
1, _якщо_𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑗1 = 1

0, _в_протилежному_випадку
}  ,    (1.1)                                       

                     Таблиця 1.3 - Допоміжна матриця S 

Н
о
м

ер
 в

ер
ш

и
н

и
 г

р
аф

а,
 i

 

Номер вершини графа, j 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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На основі матриці S визначаються комплекси, які входять в склад 

системи. Якщо в і-му рядку є лише один ненульовий елемент Sii  (на головній 

діагоналі), то елемент системи з номером і можна розрахувати окремо від 

решти елементів та вважати окремим комплексом.  

Рядки матриці S, які крім елемента Sii мають інші ненульові елементи, 

називають комплексами. Ненульові елементи показують вершини графа, які 

входять у комплекс. Отже, у складі тепличного комплексу можна виділити сім 

окремих (вироджених) підсистем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 та комплекс, що складається 

з підсистем 7 та 9.  

Отже, проаналізувавши повний потоковий граф тепличного комплексу, 

матрицю шляхів та допоміжну матрицю, можна зробити висновок, що 

досліджуваний об’єкт має всі ознаки складної системи з можливістю 

виділення окремих підсистем. Оскільки кожна з виділених підсистем має свої 

локальні цілі, то при функціонуванні системи в цілому, можуть виникнути 

конфліктні ситуації. Таким чином виникає задача координації роботи 

керуючих підсистем, розв’язком якої є визначення взаємодії підсистем, при 

якій управління, оптимальні за критеріями ефективності кожної з підсистем, є 

також оптимальними за загальним критерієм для процесу в цілому.  

На сьогодні провідну роль у вирішенні завдань підбору режимів і вибору 

оптимальних параметрів роботи підсистем та комплексу в цілому відіграє 

кваліфікація персоналу. Проте введення в технологічний процес сучасних 

засобів комп'ютерної техніки дозволить підвищити оперативність і якість 

прийнятих рішень та дозволить враховувати як ціль управління всієї системи, 

так і кожної підсистеми окремо.  

В даний час при вирішенні завдань автоматизації все більш широке 

застосування отримали засоби комп'ютерної техніки та сучасні інформаційні 

технології. Автоматизація інформаційних завдань дозволяє у виробничих 

умовах підвищити оперативність і якість прийнятих рішень. Проблема якості 

готових виробів і зниження витрат енергоресурсів частково вирішуються за 

рахунок використання новітнього закордонного обладнання. Однак існуючі 
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системи автоматизації технологічних процесів  овочівництва в спорудах 

закритого ґрунту не забезпечують оперативного комплексного керування 

процесом  вирощування продукції при умові енергоефективності роботи 

підприємства в цілому. Рішення щодо зміни тих чи інших параметрів 

приймається системою після певного запізнювання в отриманні інформації. 

При цьому виникає протиріччя між тенденцією ускладнення об’єктів 

керування, що веде до збільшення числа контрольованих параметрів, і 

вимогою оперативності керування. У зв'язку з цим, актуальна задача розробки 

енергоефективної системи керування мікрокліматом тепличного 

господарства. Очевидно, що створення такої системи керування дозволить 

заощадити енергоресурси, сировину і трудові витрати обслуговуючого 

персоналу, що також доводить актуальність такої системи. 

 Висновки до першого розділу 

1. Проведено огляд наукових робіт у напрямі зменшення енергетичних 

витрат під час керування мікрокліматом у промислових теплицях. 

Встановлено, що на сьогодні, дослідницький підхід направлений не лише на 

збільшення виробництва та економії витрат, а й до включення аспектів, 

пов'язаних із збереженням ресурсів та стійкістю системи 

2. Проведено оцінку енергетичних характеристик та аналіз методів 

підвищення енергоефективності в  теплицях, який показав, що в середньому 

за добу на обігрів теплиці витрачається 4095 м3 газу та 978 кВт електроенергії, 

тобто у  собівартість вирощених овочів закладено 65% вартості витрат на 

опалення та електроенергію 

3. Проведено системний аналіз теплиці як об’єкта керування 

технологічними параметрами з метою виявлення передумов для створення 

енергоефективної системи керування Аналіз процесу вирощування продукції 

в спорудах закритого ґрунту дозволив визначити  ознаки, характерні для 

складних систем: 

- в системі виділяється структурна сукупність підсистем, які 

взаємодіють між собою; 
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- кожна із систем може входити, як підсистема в більш складну, в свою 

чергу підсистеми можуть представлятись як системи молодшого рангу; 

- складні системи взаємодіють з зовнішнім середовищем також як одне 

ціле; 

- процес функціонування складних систем включає різні аспекти 

(перетворення речовини, енергії, інформації); 

- ціль функціонування складних систем керування полягає в підтриманні 

оптимальних режимів та адаптації до змінюваного зовнішнього середовища; 

- процес функціонування складних систем керування – це сукупність 

процесів основного призначення та допоміжних (адаптація, розвиток, 

реконфігурація та ін.); 

- в складних системах процеси керування реалізуються як з 

використанням зворотних зв’язків, так і формування комплексу цілей кожна з 

яких розв’язується своїм методом; 

- в складних системах керування на кожному з етапів є свої особливості 

(збір інформації, її аналіз, вироблення управляючих дій, реалізація). 

4. Аналіз підсистем тепличного комплексу  дозволив  зробити висновок, 

що досліджуваний об’єкт має всі ознаки складної системи з можливістю 

виділення окремих підсистем, отже  виникає задача координації роботи 

підсистем методами оптимального управління по критерію 

енергоефективності. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗАТРАТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

2.1. Концептуальний опис електротехнологічного комплексу 

У тепличних комплексах відбувається повний процес вирощування 

рослин – від посіву до отримання овочевої продукції. Кожний етап має 

технологічні особливості і для його реалізації використовується значні обсяги 

енерговитрат.  

Обладнання теплиць складається з таких систем: для обігріву ґрунту й 

повітря; зрошення; внесення рідких мінеральних добрив та позакореневих 

підживлень, подачі вуглекислого газу, вентиляції, зашторювання, систем для 

функціонування побутових приміщень. 

Дані про температуру, вологість та інші фактори росту рослин у теплицях 

передаються датчиками на пульт керування, де зосереджено апаратуру 

керування автоматикою й контролю за її роботою. 

Тепловий режим. Система опалення споруд закритого ґрунту включає в 

себе: котельню з двома котлами потужністю по 8 тис. кВт, 18 насосів для 

подачі та розподілу теплоносія в шатрі теплиці загальною потужністю 35 кВт 

та тепломережу. Вентилювання повітря забезпечується двома шляхами: 

природнім – за допомогою відкриття фрамуг, та примусовим – з 

використанням вентиляторів. Споживча потужність мотор-редукторів, що 

відкривають чи закривають фрамуги, складає 18,5 кВт, потужність 

вентиляторів – 1,2 кВт. 

Водний режим забезпечується різними системами зрошення 

(надґрунтове, підґрунтове, крапельне). Режим підживлення забезпечується 

підтриманням необхідної концентрації мінеральних добрив. Потужність 

системи підготовки живильного розчину складає 93 кВт. 
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Газовий режим в атмосфери споруди закритого ґрунту передбачає 

контроль і підтримання концентрації вуглекислоти на рівні 0,1—0,35%. 

Потужність двигуна подачі СО2 становить 11 кВт. 

Світловий режим. Для додаткового доосвічування при вирощуванні 

розсади в спорудах закрито ґрунту використовують штучне освітлення. 

Таблиця 2.1 - Технічні характеристики обладнання електротехнічного 

комплексу 

Технологічний 

процес 

Назва 

обладнання 

К-ть, 

шт. 

Потуж., 

кВт 

Призначення 

Тепловий режим 

Котел 2 1600 Нагрів теплоносія 

Циркуляційний 

насос 

18 35 Подача теплоносія 

всередину теплиці 

Вентилювання 

Мотор-

редуктор 

8 18,5 Відкриття/закрита 

фрамуг 

Вентилятор 10 1,2 Циркуляція повітря в 

шатрі теплиці 

Водний режим 

Циркуляційний 

насос 

9 93 Подача живильного 

розчину до рослин, 

дренаж 

Газовий режим 
Циркуляційний 

насос 

2 11 Підтримання 

концентрації СО2 

Зашторювання 
Мотор-

редуктор 

4 9,2 Підняття/опускання 

штор 

 

Технологічний аналіз обладнання теплиць. 

Система опалення складається з таких елементів як: 

- котельня; 

- буфер; 

- розширювальна система; 
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- транспортна група; 

- змішувальна група; 

- тепломережа. 

Котельня включає в себе  2 водогрійних котла, горілку, економайзер. 

Економайзер призначений для підвищення ККД котла, за рахунок 

додаткового нагрівання теплоносія продуктами згорання газу та його 

охолодженні при отриманні СО2. Теплоносій подається до економайзера через 

циркуляційний насос, встановлений на вході економайзера. 

 

 

Рисунок 2.1 - Загальний вигляд водогрійного котла 

 

Буфер запасає надлишкову енергію. Коли котел працює на виробіток СО2, 

а в теплицю подача тепла не виконується, то нагрітий теплоносій 

накопичується у ємнісний буфер, звідки при потребі першочергово збирається 

для подачі теплоносія до теплиці. 

Розширювальна система призначена для підтримки робочого тиску в 

системі. Компресор підіймає тиск, автоматичний клапан скидає надлишковий 

тиск. 

Транспортна група призначена для подачі теплоносія. Складається із двох 

колекторів подачі і повернення теплоносія. До складу транспортної групи 

входять циркуляційні насоси, трьох ходові клапани, датчики вимірювання, 

регулятори. 
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Рисунок 2.2 -  Загальний вигляд транспортної групи 

 

Змішувальна група розміщена безпосередньо всередині теплиці і 

призначена для подачі води в кожний контур опалення. До складу 

змішувальної групи входять циркуляційні насоси, трьох ходові клапани, 

датчики вимірювання, регулятори. 

 

Рисунок 2.3 - Загальний вигляд змішувальних груп 

 

Тепломережа. У теплиці використовуються система з розподілом контурів 

опалення. Кількість контурів визначається в залежності від культури, що 

вирощується. Цех №9 має три контури обігріву: два надґрунтового опалення і 

один загальний під покрівельного опалення. Завдяки цьому вирівнюється 

теплове поле по усій площі теплиці. 

Основний надґрунтовий контур опалення  розташований по всій площі між 

рядками і також  виступає в якості рейок для технологічних візків.  Являє 

собою металеву трубу з діаметром 51 мм. Труби ліфтового надґрунтового 
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обігріву проходить в зоні росту рослин для забезпечення максимально 

комфортних умов росту рослин. Під покрівельне опалення розташоване в 

площині верхніх горизонтальний несучих конструкцій, служить для 

запобігання утворенню намерзань на склі фрамуг і відкладання снігу, 

допомагає у тримати в теплиці заданий температурний режим. Обігрівальні 

труби приєднані до системи опалення через розподільчі трубопроводи.  

  

 а) б) в)  

Рисунок 2.4 - а) надґрунтовий контур опалення; б) труба ліфтового 

обігріву; в) під покрівельний обігрів 

 

Система підготовки живильного розчину являє собою ряд послідовно 

з’єднаних елементів (труб, насосів, датчиків рівня води, датчиків тиску, баків-

змішувачів) за допомогою яких готується і подається живильний розчин, 

необхідний для життєзабезпечення і розвитку рослин. 

 

Рисунок 2.5 - Елементи системи підготовки живильного розчину 
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Таблиця 2.2 - Технічні характеристики двигунів, що входять до складу 

транспортної та змішувальних груп 

№ 

п/п 

Бойлерна кімната Потужність, 

кВт 

К-ть,  

Шт. 
Ділянка обігріву 

Транспортна група 

1 Циркуляційний насос 2,2 1 Нижній обігрів Е 

2 Циркуляційний насос 1,5 2 Верхній обігрів В + Е 

3 Циркуляційний насос 7,5 1 Подача С + D 

4 Циркуляційний насос 3 1 Подача А + В + Е 

5 Циркуляційний насос 1,1 2 Верхній обігрів А 

6 Циркуляційний насос 0,25 1 Сервісна зона 

7 Циркуляційний насос 4 1 Подача з котла 

8 Двигун 11,0 1 Подача СО2 

 Змішувальна група А    

 І-пол. А    

9 Циркуляційний насос 0,37 1 Підґрунтовий обігрів 

10 Циркуляційний насос 1,1 1 Рельсовий обігрів 

 ІІ – пол. В + Е    

11 Циркуляційний насос 0,75 1 Підґрунтовий обігрів 

12 Циркуляційний насос 2,2 1 Рельсовий обігрів 

 Змішувальна група С    

 ІІ – пол. С + D    

13 Циркуляційний насос 0,75 1 Нижній обігрів 

14 Циркуляційний насос 1,5 2 Верхній обігрів 

15 Циркуляційний насос 2,2 1 Рельсовий обігрів С 

16 Циркуляційний насос 2,2 1 Рельсовий обігрів D 
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Таблиця 2.3 - Технічні характеристики двигунів, що входять до складу 

системи підготовки живильного зрошення 

№ п/п 

Система 

підготовки 

живильного 

зрошення 

 

Потужність, 

кВт 

К-ть,  

Шт. 
Призначення 

Вид двигуна 

1 
Циркуляційний 

насос 
7,5 3 

Подача живильного 

розчину до 

зрошувальної системи 

2 
Циркуляційний 

насос 
1,4 2 

Подача мінеральних 

добрив в баки-змішувачі 

3 
Циркуляційний 

насос 
2,2 1 

Подача води до в баки-

змішувачі 

4 
Циркуляційний 

насос 
50 1 Подача води 

5 
Циркуляційний 

насос 
7,5 2 

Підготовка маточного 

розчину 

 

Система вентилювання. Вентилювання повітря в тепличному блоці 

забезпечується двома шляхами: природнім – за допомогою відкриття фрамуг, 

та примусових – з використанням вентиляторів. 

Природнім шляхом вентиляція здійснюється через фрамуги, розташовані 

по краях покрівлі в шаховому порядку. Загальна площа вентиляційних фрамуг 

в покрівлі теплиці становить 25-30% від площі теплиці. Кут відкривання 

фрамуг становить 46-60 °. 

Застосовується система відкривання фрамуг рейкового типу з 

горизонтальним ходом приводу. В якості приводу застосовуються мотор-

редуктори і рейкові редуктори. Основний приводний вал з оцинкованої труби 

Ø 42х3 мм. Штовхаючі штанги з оцинкованої труби Ø 27х1,5 мм. Для 

механічного зв'язку з фрамугою застосовуються 4 алюмінієві штанги Ø 19 мм 

на кожну фрамугу. 
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Рисунок 2.6 - Загальний вигляд двигуна, для відкриття фрамуг 

Штучна вентиляція здійснюється за допомогою вентиляторів, основна 

функція яких полягає в забезпеченні циркуляції повітря в теплиці. При цьому 

відбувається рівномірний розподіл теплого повітря від працюючих систем 

опалення. Однак в неопалюваних теплицях вентилятор теж необхідний. З його 

допомогою підтримується нормальна для зростання і розвитку рослин 

атмосфера. 

 

Рисунок 2.7 - Загальний вигляд промислового вентилятора 

Таблиця 2.4 - Технічні характеристики засобів, що входять до складу 

системи вентиляції 

№ п/п Вид двигуна 
Потужність, 

кВт 

К-ть,  

шт 
Призначення 

1 Мотор-редуктор 2,3 8 
Відкриття/закриття 

фрамуг 

2 Вентилятор 0,12 10 
Циркуляція повітря в 

шатрі теплиці 
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Система зашторювання. Однією з найважливіших складових сучасної 

теплиці є система зашторювання яка дозволяє забезпечити стійкий 

мікроклімат в теплиці за рахунок регулювання температури, вологості, і 

ступеня освітленості, а також дозволяє досягти значної економії тепла. 

Система розроблена для уникнення високих температур в приміщенні в 

спекотні періоди року. Надмірна кількість сонячної радіації скорочується під 

впливом затемнення. Можна так само скоротити втрати тепла в зимовий 

період. Дана система стане запорукою створення рівномірного і сприятливого 

кліматичного поля для будь-якого виду рослин. Втрати тепла скорочуються до 

40 %. Це забезпечується шляхом зменшення просочування теплової енергії 

через купольну частину теплиці. 

Розрізняють кілька видів систем зашторювання: Горизонтальний 

(верхнє) та Вертикальний (бічне). Горизонтальне зашторювання 

розташовується у верхній частині теплиці і цією системою як правило 

оснащені практично всі сучасні теплиці. Вертикальне зашторювання менш 

популярно, воно розміщується на одній з бічних стінок приміщення і 

встановлюється набагато рідше. 

 

 

Рисунок 2.8 - Загальний вигляд системи зашторювання 
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Таблиця 2.5 - Технічні характеристики зашторювального екрану 

Вид екрану Використовувана 

тканина 

Характеристики тканини 

Горизонтальний SLS 10 ULTRA 

Plus 

Коеф. світлопроникності в сонячну 

погоду 88% 

Коеф. світлопроникності в пахмурну 

погоду 81% 

Коеф. енергозбереження 43 % 

 

Таблиця 2.6 - Технічні характеристики двигунів, що входять до складу 

зашторювання 

№ п/п 
 Потужність, 

кВт 

К-ть,  

шт 
Призначення 

Вид двигуна 

1 
Мотор-

редуктор 
2,3 4 

Підіймання/опускання 

штор  
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Система опалення Вентилювання Зашторювання
Побутові 

приміщення
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Рисунок 2.9 - Структурна схема технологічного обладнання тепличного комплексу з урахуванням  руху 

енергетичних потоків 



Проаналізувавши особливості технологічних процесів вирощування 

овочів у спорудах закритого ґрунту можна зробити висновок, що теплиця є 

складним технологічним об’єктом. Виділяються основні ота особливості 

підприємства, як об’єкта автоматизації: 

1. Основою виробництва є якість та кількість отриманої продукції. 

На фактори росту рослин впливають ряд  факторів, таких як температура 

повітря в теплиці, відносна вологість, освітленість, полив кількість 

мінеральних добрив та ін., що постійно змінюють своє значення та вимагають 

безперервного контролю на всіх фазах росту та розвитку рослин. 

2. Вирощення овочевої продукції є сезонним явищем, яке 

поєднується з безперервністю функціювання теплиці. 

3. Тепличне господарство характеризується великою розмірністю 

даних і має високий ступінь невизначеності роботи. 

4. Об’єкт характеризується багатоцільовою поведінкою, коли 

пріоритетність цілей кожної підсистеми залежить від загальних обставин на 

об’єкті керування. 

Тепличне господарство є складною виробничою системою, при 

нормальній роботі якого на кожен виробничий цех діють наступні збурення: 

1) фактори зовнішньої температури повітря, вологості, освітленості, 

вітру; 

2) аварії обладнання; 

3) відсутність матеріальних, енергетичних ресурсів, води. 

Оскільки на перший чинник ми не можемо впливати, пропонується 

створити концептуальну модель теплиці яка враховуватиме стан роботи 

обладнання та теплові і енергетичні потоки, що передаються між 

підсистемами тепличного цеху. 

Автоматизація з використанням найсучасніших підходів потребує 

постійного вдосконалення. Мета створення концептуальної моделі 

електротехнологічного комплексу теплиці полягає у вивченні її поведінки в 
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різних ситуаціях, а також знаходження ефективних та оптимальних режимів 

роботи.  

Для розробки та аналізу впровадження системи керування 

енергоефективністю тепличного господарства експериментальні дані та 

перелік основного електротехнологічного обладнання отримано на базі 

тепличного господарства ПРАТ «Комбінат « Тепличний» смт. Калинівка, 

Броварського р-ну, Київської обл. 

Основне завдання логічного проектування в разі об’єктного підходу є 

розробка класів для реалізації об’єктів, отриманих у результаті об’єктної 

декомпозиції, що передбачає повний опис полів і методів кожного класу.  

Фізичне проектування згідно з об’єктним підходом включає в себе 

об’єднання класів та інших програмних ресурсів у програмні компоненти, а 

також розміщення цих компонентів на конкретних обчислювальних 

пристроях.  

Статичні моделі об’єктно-орієнтованих програмних систем 

забезпечують подання структури систем у термінах базових будівельних 

блоків і відношень між ними. «Статичність» цих моделей полягає в тому, що 

вони не відбивають динаміки змін системи в часі. Утім слід розуміти, що ці 

моделі несуть у собі опис не тільки структури, а й операцій, які реалізують 

задану поведінку системи. Основний засіб для подання статичних моделей є 

діаграми класів.  

Динамічні моделі забезпечують подання поведінки систем. «Динамізм» 

цих моделей полягає в тому, що вони відбивають зміну станів у процесі роботи 

системи (залежно від часу). Для моделювання поведінки системи 

використовують:  

• автомати — описують поведінку в термінах послідовності станів, через 

які проходить об’єкт протягом свого життя;  

• взаємодії — описують поведінку в термінах обміну повідомленнями 

між об’єктами.  
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Статичні і динамічні моделі описують логічну організацію системи, 

відбиваючи логіку програмного забезпечення. Моделі реалізації являють 

собою подання системи у фізичному світі, з охопленням питань упакування 

логічних елементів у компоненти та розміщення компонентів в апаратних 

вузлах. Засобом для побудови моделі реалізації виступають діаграми 

компонентів і діаграми розміщення. 

Керування процесами в теплиці характеризується певною ієрархією в 

просторі і в часі: теплиця - цех – розподільчі групи. Процес керування 

виробництвом овочевої продукції в теплиці носить відносно замкнутий, 

циклічний характер. Він складається з повторюваної послідовності загальних 

функцій керування, до яких відносяться облік, контроль, аналіз, 

прогнозування, планування і регулювання. Саме енергоефективна система 

керування прийняття рішень дозволить особі брати участь у процесі 

керування, активно впливати на його хід, використовуючи практичний досвід 

з метою покращення енергоефективності.  

Концептуальна модель характеризує статичні властивості 

розроблюваного програмного забезпечення. Для опису особливостей його 

поведінки, тобто можливих дій системи, доцільно використовувати діаграми 

класів і діаграми станів об’єктів. 

Концептуальна модель ґрунтується на розгляді об'єкта на кількох рівнях 

декомпозиції. Як правило, виділяють явища на макро- і мікрорівні об’єкту. На 

макрорівні процеси розглядаються узагальнено, «великими мазками». 

Наприклад, рух потоків маси і енергії, надходження грошових коштів і т.п. На 

мікрорівні ці процеси розглядаються більш детально. 

На кожному рівні декомпозиції виділяють явища і зв'язки між ними. При 

динамічному моделюванні під явищем будемо розуміти зміну деякої 

величини. У концептуальній моделі описується перебіг кожного явища. 

Зв'язки між явищами поділяються на взаємозв'язки явищ одного рівня 

декомпозиції і зв'язки між явищами різних рівнів декомпозиції. Наприклад, 

для гіпотези з двома рівнями декомпозиції можливі зв'язки трьох видів: 
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• зв'язки між явищами на мікрорівні; 

• зв'язки між явищами на мікро-та макрорівні; 

• зв'язки між явищами на макрорівні. 

Для спрощення явищ об'єкта з метою їх формального опису приймається 

ряд припущень. Припущення стосуються особливостей протікання фізичних, 

економічних, хімічних та інших типів процесів на об'єкті моделювання. 

Припущення є однією з основних частин концептуальної моделі і обов'язково 

підлягають узгодженню з замовником, тому що безпосередньо впливають на 

адекватність моделі. 

Формалізація залежностей здійснюється на основі фізичних законів 

перебігу описаних явищ. Кожному явищу зазвичай відповідає звичайне 

диференціальне рівняння першого порядку. Права частина рівняння описує 

складові частини цього явища. Якщо явище має стохастичний характер, у 

праву частину рівняння включаються відповідні характеристики випадкових 

процесів. Величини, загальні для правих частин рівнянь і залежні від змінних, 

що стоять в лівій частині (які диференціюються за часом), розраховуються 

окремо. Відповідно до порядку та розмірності моделі задаються початкові або 

граничні умови. Крім того, праві частини можуть містити параметри, що 

характеризують специфіку конкретного об'єкта моделювання. 

У результаті формалізації отримана структура математичної моделі 

керування енергетичними потоками в теплиці. Специфіку об'єкта 

моделювання визначають параметри моделі: 

Вхідними параметрами керування є інформація з датчиків про зовнішні 

збурення: 

Ɵzov – значення зовнішньої температури, °C; 

– значення вологості в теплиці, %; 

Ɵvn – значення температури в теплиці, °C 

Ɵk1 – температура теплоносія в контурі 1 (основний обігрів), °C; 

Ɵk2 – температура теплоносія в контурі 2 (ліфтовий обігрів), °C; 
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Ɵk3 – температура теплоносія в контурі 3 (під покрівельний обігрів), °C; 

СО2 – рівень вуглекислоти в теплиці, ppm; 

Rad – значення сонячної радіації, Вт/м2 ; 

Наступним етапом формування керуючої дії, для управління роботою 

обладнання - ввімкнення/вимкнення двигунів : 

- системи опалення 

- системи охолодження (відкриття/закриття фрамуг) 

- система вентилювання 

- система освітлення 

- система зашторювання 

- система туманоутворення 

 

Рисунок 2.10 – Концептуальна модель багатозадачної системи регулювання 

мікроклімату в теплиці 
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Традиційні методи процедурного програмування та моделювання не 

можуть справитись зі складністю опису процесів, що проходять в тепличному 

цеху. Тому використання об`єктно-орієнтованого моделювання 

технологічного комплексу теплиці  уніфікованою мовою моделювання UML 

(Unified Modeling Language) є актуальною задачею. Рішення завдання 

концептуального моделювання - визначення змістовної складової внутрішньо 

системних зв'язків, дозволить провести параметричний синтез відповідної 

системи керування. 

Для опису в термінах UML процесу функціонування тепличного цеху 

виділені такі системи керування: 

1. Система опалення. 

2. Система регулювання вологості. 

3. Система вентилювання. 

4. Система регулювання освітленістю. 

З більш ніж десяти типів модельних конструкцій UML – діаграм, що 

дозволяють розглядати систему під різними кутами зору, в роботі для відображення 

статики і динаміки системи використані основні типи діаграм: класів, яка показує 

статичну структуру системи та взаємодії, яка показує часову послідовність 

використання об’єктів; стану. 

Діаграма класів (class diagram) служить для подання статичної структури 

моделі і не залежать від часу (рис. 2.11). Визначає типи об'єктів системи і різні 

статичні зв'язки та відношення між ними. На діаграмі клас зображають 

прямокутником, що поділений горизонтальними лініями на три секції: верхня 

містить ім'я класу, середня - перелік атрибутів, нижня - перелік операцій. Для того, 

щоб побудувати цю діаграму треба спочатку виділити у системі окремі відносно 

незалежні компоненти та визначити, яким чином вони взаємозв'язані. 
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Рисунок 2.11 Діаграма класів системи регулювання мікроклімату в 

промисловій теплиці 

  

Часовий аспект перебігу процесу може мати істотне значення при 

моделюванні таких процесів, що описують взаємодії об'єктів. Саме для цієї 

мети в мові UML використаються діаграми послідовності. 

Об’єкт є динамічним (рис. 2.12); за допомогою діаграми 

послідовності можна описати повний контекст взаємодій як своєрідний 

часовий графік "життя". Часові інтервали задаються технологічним 

регламентом. За допомогою цієї діаграми можливо проаналізувати часову 

послідовність стадій і операцій циклу та їх залежність від характеристик 

обладнання і регламенту технологічного процесу. 
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Рисунок 2.12 - Діаграма послідовності процесів регулювання 

мікроклімату в теплиці 

За допомогою вище наведених діаграми можна представити процес 

функціонування технологічного комплексу тепличного цеху, щоб були видні 

всі зв`язки між елементами, що входять до системи регулювання мікроклімату 

в теплиці.  

На основі отриманих статичних моделей та структури системи 

регулювання мікроклімату в теплиці можна оцінити та обґрунтувати 

параметри (їх значення), які потрібно дослідити на виробничому об’єкті у 

контексті подальшого керування ними для зниження енергоємності 

виробництва. 

Для розв’язку динамічних моделей, як правило, використовують 

відповідні чисельні методи. Особливістю цих методів є дискретизації часу, що 

призводить до апроксимації моделі різницевими рівняннями. Розв’язок моделі 
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дозволяє отримати вихідні змінні у вигляді таблично-заданих функцій на 

заданому інтервалі часу. 

Фізична постановка задачі ідентифікації формулюється на природній 

мові і включає перелік параметрів, значення яких необхідно знайти, вимоги до 

співпадіння значень вихідних змінних моделі та об’єкту (в які моменти часу, 

точність). 

Для розробки та аналізу впровадження системи керування 

енергоефективністю тепличного господарства експериментальні дані та 

перелік основного електротехнологічного обладнання отримано на базі 

тепличного господарства ПРАТ «Комбінат «Тепличний» смт. Калинівка, 

Броварського р-ну, Київської обл. 

Дослідження енергоємності об’єкта автоматизації, а саме витрат 

електроенергії та природного газу в залежності від умов навколишнього 

середовища проведено на прикладі цеху № 2 за 2018 р. Табличні дані наведені 

в додатку А. 

Вимірювання проводяться в дискретні моменти часу, тому інтеграли 

представляються у вигляді дискретних конструкцій за допомогою формул 

чисельного інтегрування. 

Проводиться серія експериментів і на підставі отриманих даних, з 

використанням обраного методу ідентифікації, розраховуються значення 

параметрів моделі. Для знайдених значень параметрів по експериментальним 

даним розраховуються оцінки адекватності моделі. 

Виходячи з того, що значення змінних не є постійними, для їх опису 

необхідно використовувати описові та дескредитивні методи статистики: 

мінімум, максимум, середнє значення, дисперсія, стандартне відхилення, 

медіана, квартилі, мода і т. д. Описові статистики дають більше уявлення про 

значення, які приймають змінні.  

 

  



72 

 

2.2. Проведення пасивного експерименту з метою створення бази 

даних енергетичних характеристик виробничих процесів. 

Метод експериментально-аналітичних досліджень отримання статичних 

моделей базується на використанні структури аналітичних моделей та 

визначенні коефіцієнтів таких моделей експериментальним шляхом. При 

проведенні експерименту залежність між вхідними і вихідними параметрами 

отримується у вигляді табличних даних і для визначення значень,  які не 

належать до вузлів таблиці, необхідно використовувати методи теорії 

ймовірності і математичної статистики.  

Проведемо розрахунок статистичних показників, які дозволять оцінити 

максимальний і мінімальний елементи вибірки, середнє значення, медіану, 

моду, взаємний вплив аналізованих факторів та інші описові статистики.  

Головним завданням описової статистики є надання стислої та концентрованої 

інформації аналізу даних в числовому і графічному вигляді [3, 4]. 

Показники описової статистики можна розбити на кілька груп: 

- показники стану, що описують стан експериментальних даних на 

числової осі; приклади таких даних - максимальний і мінімальний елементи 

вибірки, середнє значення, медіана, мода та інші; 

- показники розкиду, що описують ступінь розкиду даних щодо 

центральної тенденції; до них відносяться: вибіркова дисперсія, різниця між 

мінімальним і максимальним елементами (розмах, інтервал вибірки) та інше; 

- показники асиметрії: положення медіани щодо середнього та інше; 

- графічні представлення результатів: гістограма, частотна діаграма та 

інше. 

Дані показники використовуються для наочного уявлення і аналізу 

результатів всієї дослідницької вибірки, експериментальної та контрольної 

групи. При використанні описової статистики важливо враховувати тип даних 

і параметри розподілу.  

У статистиці такі показники розподілу як середнє, мода та медіана — 

називають мірами центральної тенденції. Вони показують загальні 
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характеристики розподілу даних за певною змінною, дозволяють виявити одне 

значення, що описує весь розподіл. Можна також сказати, що середнє, мода та 

медіана — це окремі значення, що представляють весь набір даних, типові для 

всіх значень у групі. 

Міри центральної тенденції потрібні щоб отримати загальну картину 

розподілу, отримати чітку картину даних, що досліджуються, та 

використовувати отримані дані при побудові нейронної мережі для 

визначення стану живлення рослин на основі отриманих оптичних образів. 

Найвідомішою мірою центральної тенденції — і найбільш вживаною в 

повсякденному побуті є середнє - середнє значення ряду даних. Для його 

обчислення досить скласти разом всі значення в розподілі, і поділити на 

кількість спостережень. Середнє — це «центр тяжіння» розподілу, і кожне 

значення дає внесок у визначення середнього значення, коли поширення 

значень є симетричними довкола центральної точки. Середнє значення більш 

стабільне, ніж медіана чи мода. Тому, коли потрібно знайти найбільш 

стабільну міру центральної тенденції, використовують середнє. 

Медіану можна визначити як точку на ряді розподілу (впорядкований 

набір значень змінної для різних спостережень — наприклад від найменшого 

до найбільшого значення) — до цієї точки розташовано половина всіх значень, 

і після цієї точки теж половина значень. Тобто, медіана, це значення, що ділить 

впорядкований ряд навпіл. Коли екстремальні значення впливають на середнє 

— медіана є найкращою мірою центральної тенденції. Медіану 

використовують коли потрібно, щоб певні значення впливали на центральну 

тенденцію, але все, що про них відомо — що вони «нижче» або «вище» 

медіани. Недоліком використання медіани є те, що вона не так жорстко 

визначена як середнє, оскільки її значення не вираховується, а знаходиться 

серед значень в розподілі. 

Також з медіаною потім не можна робити алгебраїчні перетворення так, 

як із середнім. 
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Третя міра центральної тенденції — це мода — значення, що найчастіше 

зустрічається в розподілі. Як правило, вона представляє найбільш типове 

значення. На моду ніколи не впливають екстремальні значення в розподілі, а 

впливають – екстремальні частоти значень, наскільки часто те чи інше 

значення змінної зустрічається в розподілі. Мода використовується коли 

потрібна швидка і приблизна міра центральної тенденції. Вона не включає до 

розрахунку всі спостереження розподілу, а лише концентрацію частот. 

Подальші алгебраїчні перетворення неможливі – на відміну від середнього. 

Для візуальної оцінки міри центральної тенденції використаємо діаграму 

розмаху. У центрі прямокутника знаходиться медіана, верхня лінія відповідає 

максимальному значенню, а нижня – мінімальному. Верхня і нижня сторони 

прямокутника відповідають квартилям. 

Використання табличних даних передбачає необхідність вивчення деяких 

матеріалів статистики. Метод експериментально-аналітичних досліджень 

отримання статичних моделей базується на використанні структури 

аналітичних моделей та визначенні коефіцієнтів таких моделей 

експериментальним шляхом. При проведенні експерименту залежність між 

вхідними і вихідними параметрами отримується у вигляді табличних даних і 

для визначення значень,  які не належать до вузлів таблиці, необхідно 

використовувати методи теорії ймовірності і математичної статистики. 

Використання  програмного додатку StatSoft Statistica дає змогу 

проаналізувати отримані табличні дані, визначити частоти їх розподілу, 

кореляцію, отримати гістограми розподілу дослідних даних, тощо. 

Для аналізу даних вибрано такі змінні: 

Time – час доби, год; 

Tzov – значення зовнішньої температури, °C; 

Vol – значення вологості в теплиці, %; 

Tvn – значення температури в теплиці, °C 

Tk1 – температура теплоносія в контурі 1 (основний обігрів), °C; 

Tk2 – температура теплоносія в контурі 2 (ліфтовий обігрів), °C; 
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Tk3 – температура теплоносія в контурі 3 (підпокрівельний обігрів), °C; 

СО2 – рівень вуглекислоти в теплиці, ppm; 

Rad – значення сонячної радіації, Вт/м2 ; 

Gas – витрата газу, м3; 

El – витрата електроенергії, Вт/год. 

 

Рисунок 2.13 – Розподіл даних в межах вибірки 

 

де Valid – кількість випробувань; 

Mean – середнє значень вибірки; 

St. Dev. – стандартне відхилення, яке визначається як корінь квадратний із 

дисперсії, і показує на скільки в середньому відхиляються індивідуальні значення 

досліджуваної величини від їх середнього значення. 

На першому етапі дослідження проводимо апроксимацію табличних 

даних в середовищі StatSoft Statistica згідно методу найменших квадратів. 

Розподіл, у якому всі три міри центральної тенденції збігаються, тобто 

середнє дорівнює медіані і дорівнює моді, називається нормальним [3,4]. 

Найбільш часто вживаними критеріями для перевірки гіпотези про закон 

розподілу є критерій Пірсона, так звана лінійна кореляція, що показує ступінь 

лінійних зв’язків між змінними. 

Для перевірки нормальності розподілу застосовуємо візуальні методи. 

Нормальний (або гаусовий) розподіл має дзвіноподібну форму абсолютно 

симетричну щодо осі, яка проходить через середнє значення і математично 
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описується формулою, що включає два параметри: середнє і стандартне 

відхилення. Характерна  властивість нормального розподілу полягає в тому, 

що 68% всіх спостережень лежить в діапазоні 1, а діапазон 2 стандартних 

відхилень включає 95% даних.   

По даних таблиць будуємо криву розподілу даних(гістограма 

розподілу), яка показує форму кривої даних навколо середньоарифметичного 

значення; графіки апроксимації, для встановлення нормальності розподілу, та 

отримуємо квартилі, які показують розподіл даних кожного показника 

навколо середнього значення (рис. 2.14 –2.23). 

 

Рисунок 2.14 – Розподіл вибірки параметра зовнішньої температури 

 

Рисунок 2.15 – Розподіл вибірки параметра сонячної радіації 
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Рисунок 2.16 – Розподіл вибірки параметра вологості в теплиці 

 

Рисунок 2.17– Розподіл вибірки параметра внутрішньої температури 

 

Рисунок 2.18 – Розподіл вибірки параметра температури теплоносія в 

першому контурі (основний обігрів) 
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Рисунок 2.19 – Розподіл вибірки параметра температури теплоносія в 

контурі 2 (ліфтовий обігрів) 

 

Рисунок 2.20 – Розподіл вибірки параметра температури теплоносія в 

третьому контурі (підпокрівельний обігрів) 

 

Рисунок 2.21 – Розподіл вибірки параметра вмісту вуглекислого газу в 

теплиці 
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Рисунок 2.22 – Розподіл вибірки параметра витрат газу на підтримання 

параметрів мікроклімату в теплиці 

 

Рисунок 2.23 – Розподіл вибірки параметра витрат електроенергії на 

підтримання параметрів мікроклімату в теплиці 

Дослідження витрат енергоресурсів проведено на базі цеху №9 ПАТ 

«Комбінат «Тепличний», згідно якого виявлено вплив зовнішньої температури 

і на витрати газу та електроенергії для підтримання заданої температури  

повітря всередині теплиці. Для пошуку коефіцієнтів рівнянь використовуємо 

метод найменших квадратів. Рівняння отримуємо у вигляді квадратного двох 

параметричного поліному: 

 

𝑓(𝑋) = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥1 ⋅ 𝑥2 + 𝑏4𝑥12 + 𝑏5𝑥22, (2.1) 
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Для знаходження залежності витрат енергоресурсів від  температури 

зовнішньої використовуємо такі значення: 

𝜃зовн = −15 … 30С, 𝜃внутр = 15 … 20С, Qгаз=4,3…14,1тис. м3, 

Qел.ен.=90…181 кВт/год. 

Параметрами оптимізації (Х) є: х1 − витрата газу,тис. м3, х2 − витрата 

електроенергії, тис. кВт. 

Цільовою функцією є узагальнений критерій оптимізації F(Х), який 

враховує  мінімальні витрати природного газу f1, мінімальні витрати 

електроенергії f2 і комфортну температуру в теплиці f3.  Враховуючи більшу 

важливість двох перших факторів вагові коефіцієнти вибрані так: 

 max3f2f1f)X(F 2,0

б

4,0

б

4,0

б →=
 .   (2.2) 

Рівні значущості, при переведенні факторів в безрозмірну форму 

методикою Харрінгтона, вибираємо самостійно з урахуванням технологічного 

режиму.  

  Обмеження на параметри оптимізації такі:   4   x1  14,1,  оС ;           810 

  x2   180, кВт. 

Для рівняння знаходимо середньоквадратичну похибку і будуємо 

графіки рівнянь з приведенням точок дослідних даних в середовищі пакету 

MathCad. 

 

 

Рис. 2.24 – Лістинг програми розрахунку середньоквадратичної 

похибки в середовищі MathCad 
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Розв’язок рівняння виконується за формулами: 

- корені рівняння 

a=A-1∙C; a1 = A-1 ∙ C1.     (2.3) 

- характеристичні рівняння: 

𝐹(𝑥1, 𝑥2) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥1𝑥2 + 𝑎4𝑥12 + 𝑎5𝑥22. (2.4) 

F1(x1,x2)=a10+a11x1+a12x2+a13x1x2+a14x12+a15x22.    (2.5) 

Розв’язок рівняння: 

- для витрат електроенергії: 

SKP(Е)=√∑
(Ei-F2(Tzi,Tvni))2

N
N
i=0 =2,581;   (2.6) 

- для витрат газу: 

SKP(G)=√∑
(Gi-F1(Tzi,Tvni))2

N
N
i=0 =0,584.   (2.7) 

До поняття кореляція відноситься будь-яке статистичне відношення із 

широкого класу відношень, що задають залежність величин, хоча зазвичай про 

кореляцію говорять тоді, коли дві величини перебувають у лінійному 

відношенні між собою. При цьому, зміна однієї або кількох цих величин 

призводить до систематичної зміни іншої або інших величин. Кореляція може 

бути позитивною та негативною. Від'ємна кореляція — кореляція, при якій 

збільшення однієї змінної пов'язане зі зменшенням іншої, при цьому 

коефіцієнт кореляції від'ємний. Додатна кореляція — кореляція, при якій 

збільшення однієї змінної пов'язане зі збільшенням іншої, при цьому 

коефіцієнт кореляції додатній. 

Для встановлення тісноти зв’язку між величинами використовують 

коефіцієнт кореляції Пірсона (r) , який є показником лінійної залежності між 

змінними та набуває значень від −1 до +1 включно. Використовується в для 

вимірювання ступеня лінійної залежності між двома змінними. 
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Рисунок 2.25 – Матриця кореляції 

 

Згідно отриманої матриці кореляції у вигляді таблиці (рис. 2.25) можемо 

зробити такі висновки спираючись на значення коефіцієнта кореляції Пірсона, 

при чому рівень значущості для кожного з параметрів близько 0, що вказує на 

достовірність отриманих даних: 

- Вологість в середині теплиці знижується, при збільшенні часу доби, 

зовнішньої температури повітря та збільшенні радіації. 

- Показники внутрішньої температури зростають при збільшенні часу 

доби, при рості зовнішньої температури та радіації. При чому температура в 

контурах опалення при рості даних параметрів знижується. Також при 

збільшенні зовнішніх параметрів та часу доби знижують рівень СО2. 

- Витрати газу та електроенергії знижуються при збільшенні часу доби та 

рості зовнішньої температури та збільшуються при зростанні сонячної 

радіації. 

Графічне зображення кореляційних зв’язків наведено на рисунках :  
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а)       б) 

Рисунок 2.26 – Кореляційний зв'язок між витратами електроенергії (а) 

та га газу (б) та внутрішньою температурою (квартал І) 

 

а)       б) 

Рисунок 2.27 – Кореляційний зв'язок між витратами електроенергії (а) 

та га газу (б) та внутрішньою температурою (квартал ІІ) 

 

 а)       б) 

Рисунок 2.28 – Кореляційний зв'язок між витратами електроенергії (а) 

та га газу (б) та внутрішньою температурою (квартал ІІІ) 
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а)       б) 

Рисунок 2.29 – Кореляційний зв'язок між витратами електроенергії (а) 

та га газу (б) та внутрішньою температурою (квартал ІV) 

 

Так як кореляція Пірсона підходить для опису лінійних залежностей, але 

згідно рисунків кореляційного аналізу спостерігається розсіювання дослідних 

величин, тому необхідно використати методи побудови діаграм розсіювання 

для того, щоб зрозуміти, чи дійсно між величинами спостерігається лінійна 

залежність. 

Так, наприклад, спостерігається тісний кореляційний зв’язок (r= 0,7) між 

значеннями зовнішньої температури повітря та значеннями в теплиці, та 

провівши регресійний аналіз видно, що залежність між даними є нелінійною, 

зв'язок описується поліномом 5-го порядку (рис. 2.30). 

Рівняння регресії має вигляд: 

 

- витрати газу: 
    

- витрати електроенергії:  
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а)                            б) 

Рисунок 2.30 – Зв'язок витрат газу(а) та електроенергії (б) в залежності 

від зовнішньої температури Для опису складних нелінійних залежностей 

використовують нейронні мережі.  

 

Для розв’язку задачі динамічного моделювання використовуємо 

програмний додаток MATLAB Simulink . Основною задачею є  розробка 

динамічної моделі, що використовується для оцінки поведінки та дослідження 

змін нестаціонарних об’єктів у часі. 

Отже, встановлено не лінійність та не стаціонарність процесів, фактичну 

неможливість формалізувати взаємозв’язки між виробничими параметрами із 

використанням класичних підходів (кореляційного аналізу), зокрема між 

параметрами мікроклімату згідно технології та енергоефективністю. Тому для 

моделювання і розробки концепції функціонування системи керування 

тепличним комплексом потрібно використати математичний апарат 

нейронних мереж, які демонструють ефективність роботи. 

2.3. Дослідження математичної моделі технологічного процесу 

регулювання температури та вологості у теплиці 

Теплиця являється багато параметричним об’єктом, в якому 

визначальним і затратним фактором є енергетична складова. Підтримання 

температурного  режиму повітря і ґрунту в теплиці, який забезпечує 

оптимальні умови для вирощування плодів, є важливим  фактором в технології 
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тепличного господарства.  Повітря в теплиці нагрівається за допомогою 

системи опалення і сонячної радіації, а охолоджується через засклені стіни і 

стелю, а також  вентиляцією і через фрамуги.  Ці ж параметри разом із поливом 

впливають також на вологість атмосфери і ґрунту. Вентиляція у великій мірі 

впливає разом із примусовою подачею вуглекислого газу в теплиці на вміст 

СО2. 

Всі ці фактори: температура повітря, вологість повітря і ґрунту, вміст  СО2 

впливають на процес фотосинтезу в рослинах, накопичення  сухих речовин, 

перерахованих на вміст вуглецю, в стеблах і плодах рослин [20, 29]. 

Поряд із обігрівом і освітленням теплиці, вентиляцією через відкриття 

фрамуг і за допомогою вентиляторів, на що витрачається левова частка енергії, 

велике значення мають природні фактори, як то сила і напрям вітру, сонячна 

радіація і температура  навколишнього повітря, що слід враховувати при 

керуванні мікрокліматом в теплиці.  

Найбільше значення для процесу росту й розвитку рослин є 

температурно-вологісним режим, підтримання якого в значній мірі піддається 

впливу зовнішніх природних збурень. Крім того, саме процесу опалення й 

вентиляції, згідно проведених аналітичних досліджень, є найбільш 

енергозатратними. З метою отримання перехідних характеристик теплиці, як 

об’єкта керування, було синтезовано й вдосконалено математичну модель 

зміни температури й вологості внутрішнього повітря у вигляді диференційних 

рівнянь. Також відомо, що ці технологічні параметри є взаємозалежними, тому 

маємо систему із двох диференційних рівнянь: 

dƟвнутр(t)

dt
=  

1

ρCпVт

[Qн(t) +  Sп(t) −  λQт(t)] − 

− (
νв(t)

Vт
+  

kт.ог.

ρCпVт
) [Ɵвнутр(t) −  Ɵзовн(t)],   (2.8) 

dφвнутр(t)

dt
=  

1

Vз
Qт(t) +  

1

Vз
[E(Sн(t), φвнутр(t)] −  

νв(t)

Vз
[φвнутр(t) −  φзовн(t)], 

E[Sн(t), φвнутр(t)] =  α
Sн(t)

λ
−  βφвнутр(t),    (2.9) 
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де Ɵвнутр, Ɵзовн – температура повітря всередині та ззовні теплиці 

відповідно, (℃); 

φвнутр, φзовн – відносна вологість повітря всередині та ззовні теплиці 

відповідно, (%); 

kт.ог.  –  коефіцієнт тепловіддачі огородження теплиці, (Вт/К); 

V – повний геометричний об’єм теплиці, (м3); 

Vт, Vз – об’єм повітря, що обігрівається та зволожується відповідно, (м3). 

Зазвичай складає 60-70% від загального об’єму теплиці. 

ρ – густина повітря, ( 1,2 кг/м3); 

Cп – теплоємність повітря, (1,005 кДж∙ кг−1 ∙ К−1), 

Qн – потужність системи нагріву повітря теплиці, (Вт); 

Qт – продуктивність системи туманоутворення, (гводи/с); 

Sп – поглинуте теплицею сонячне випромінювання, (Вт); 

λ – теплота пароутворення, (2256 кДж/кг); 

νв – повітрообмін, що забезпечується системою вентиляції, (м3/с). 

E[Sн(t), φвнутр(t)] – еватотранспірація рослин в функції від поглинутого 

сонячного випромінювання та вологості повітря в теплиці, (гводи/с), 

α, β – масштабні коефіцієнти.     

dƟвнутр(t)

dt
=  

1

Cп
[QмаксQн̃(t) +  Sп(t) −  λ′Qт̃(t)]

− (
νв̃(t)

Tv
+  

kт.ог.

Cп
) [Ɵвнутр(t) −  Ɵзовн(t)], 

dφвнутр(t)

dt
=  

1

V′ Qт̃(t) +  α′Sн(t) −  
νв̃(t)

Tv
[φвнутр(t) −  φзовн(t)], 

де Qн̃ =  
Qн

Qн
макс , Qт̃ =  

Qт

Qт
макс , νв̃ =

νв

νв
макс – нормалізуючи керуючі змінні; 

λ′ = λ Qт
макс, V′ =

Vт

Qт
макс  , α′ =

α

Vзλ
  - нормалізуючи коефіцієнти; 

Tv =
Vз

Vз
макс  – час, необхідний для повної заміни повітря в зволожуваній 

частині теплиці 
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 Таблиця 2.7 - Координати стану об’єкта 

Таблиця 2.8 - Вхідні змінні 

 

Таблиця 2.9 Константи 

Найменування Значення 

kт огр 29,81 Вт/оС 

V 4000 м3 

Vт 0,6*V=2400 м3 

Vв 0,6*V=2400 м3 

ρ 1,2 кг/м3 

Св 1,005 кДж/(кг·K) 

λ 2256 кДж/кг 

α 

=г/(м3∙мин∙Вт) → 

α=0.0033/(2400*2256)=1/60 (год/год) 

β 1 

Найменування Значення початкові 

Tвнутр 15 оС 

φвнутр 50 % 

Найменування Значення 

Tзовн(t) 
оС 

φзовн(t) % 

Qн(t) Вт 

Qт(t) гводы/с 

Sп(t) Вт 

vв(t) м3/с 

E(Sп(t), φвнутр(t)) 
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Для дослідження математичної моделі технологічного процесу 

регулювання температури та вологості в теплиці використовуємо програмний 

додаток Simulink MathLab. Для отримання перехідних характеристик 

регулювання в якості керуючих дій задаємо значення потужності системи 

нагріву повітря теплиці Qн, (Вт) та продуктивність системи туманоутворення 

Qт, (гводи/с) значення яких отримані на попередніх етапах дослідження. у 

якості збруюючих впливів виступають: зовнішня температура повітря (Ɵзовн), 

зовнішня вологість повітря (φзовн), сонячне випромінювання (Sн).  

 

 

Рисунок 2.31 - Структура імітаційної  моделі регулювання параметрів 

мікроклімату (температури та вологості) в теплиці 
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Рисунок 2.32 -  Розгінні криві зміни температури й вологості повітря 

В результаті аналізу розгінних кривих (рис 2.32), можемо зробити 

наступні висновки: 

• процес підтримання заданої вологості повітря є більш інерційним, 

тобто швидкодія системи вентилювання менше, що потребує врахування 

додаткових досліджень; 

• процес опалення тепличного комплексу в значній мірі залежить 

від зовнішніх природних збурень, що можуть бути врахованими після 

застосування методики нейромережевого прогнозування. 

 

Дослідження впливу параметрів мікроклімату на 

інерційність об’єкта 

Повітрообмін. Повітрообмін в теплиці, як видно з математичної моделі 

(2.1) прямопропорційно впливає на інерційність об’єкта (рис.2.33).  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.33– Зміна повітрообміну у теплиці без впливу збурень (а) та 

із врахуванням дії збурень (б)  
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Продуктивність системи туманоутворення. Продуктивність системи 

туманоутворення прямо пропорційно впливає на вологість та обернено 

пропорційно на температуру (рис.2.34). 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 2.34 – Зміна режимів роботи системи туманоутворення: а, б, в, 

г - режими роботи системи туманоутворення 
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 Потужність обігрівачів повітря теплиці. Одна з основних змінних, що 

впливає на температуру та вологість в теплиці прямопропорційно до 

температури та обернено пропорційно до вологості (рис.2.35). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 2.35 – Зміна вологості повітря залежно від режиму роботи 

системи опалення: а, б в, г – зміни режимів роботи системи опалення 
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Для оцінки достовірності моделювання використовуємо методи 

кореляційно-регресійного аналізу:  

Коефіцієнт детермінізації свідчить про щільність взаємодії між 

факторами та результуючою змінною і визначається: 

SST

RSS
R −=12 ,                                (2.10) 

де  −=
=

n

i
i

yyRSS
1

2)ˆ( ;  −=
=

n

i
ii

yySST
1

2)( :
i

y  – дані вимірювань; 
i

ŷ  – дані 

отримані в результаті прогнозування за допомогою моделі; 
i

y – усереднене 

значення даних. 

Скорегований  коефіцієнт детермінізації: 

sn

n
RR

k
−

−−= )1(1 22
                                (2.11) 

Критерій «передбачення» квадратичної похибки : 

2ˆ
21

)( 
n

RSS
n

sPSE +=                                 (2.12) 

Статистика Фішера вказує на силу взаємозв’язку між залежною 

змінною та незалежними: 

2||ˆ||
)(

yy

RSS

sn

n
SF

−−
=                                 (2.13) 

Для оцінки значущості коефіцієнтів рівняння регресії використовуємо 

критерій Стьюдента: 

2

2
2

1

2
1

21

NN

MM
t


+

−
=

,                                                (2.14) 

де М1, М2 – середнє арифметичне; σ1, σ2 – стандартне відхилення; N1, N2 

– розмір вибірок. 

Для проведення кореляційно-регресійного аналізу адекватності 

моделювання, виконано порівняння реальних значень температури та 

вологості в теплиці із змодельованими параметрами.  
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Таблиця 2.10 – Вибірка даних 

Реальні параметри 
Змодельовані 

параметри 

Tзовн 

°C 

φзовн,

% 
 

Sп,Вт

/м2 

φвнутр,

% 

Tвнутр,

°C 
Qн, Вт 

Tвнутр 

°C 
φвнутр,% 

-5,5 62,16  600 51,80 17,09 1800 17,95 51,98 

-6,5 75,36  421 62,8 16,46 2320 16,47 62,93 

-4 70,92  19,8 59,1 18,82 2520 18,42 59,11 

-14 65,04  168 54,2 19,81 4500 19,49 54,25 

2,04 91,39  0 89,6 17,27 2150 17,31 89,43 

5,43 88,23  437 86,5 20,55 2050 20,38 86,32 

12,3 79,08  464 65,9 19,29 1200 19,17 66,11 

12,5 90,67  187 88,9 20,29 2300 20,12 88,43 

12 88,02  243 86,3 20,67 2400 20,27 86,12 

14,7 85,27  0 83,6 17,55 880 18,02 83,6 

 

Було здійснено оцінку розробленої моделі на основі критеріїв: 

детермінації R2, кореляції R, середньоквадратичної похибки PSE(s), Фішера 

F(s) та Стюдента t (табл.2.11). 

Таблиця 2.11 - Критерії адекватності математичної моделі 

Вибірка Критерії 

R 2R  PSE(s) )(sF  t 

Tвнутр °C 0,997 0,9665 0,464 1,94 0,734 

φвнутр,% 0,999 0,9208 0,138 6,93 0,01 
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Рисунок 2.36 – Графік нормального розподілу вибірки зміни 

внутрішніх параметрів: температури в телиці 

 

Рисунок 2.37 – Графік нормального розподілу вибірки зміни вологості 

в телиці 

Виходячи із попередніх результатів для оцінки температурних режимів 

роботи тепличного цеху та котельні використовуються вдосконалені 

динамічні математичні моделі. Проте для дослідження впливу зовнішніх 

факторів, якості продукції  на енергетичні потоки при вирощуванні овочевої 

продукції необхідно розробити математичний апарат нейронних мереж 

здатний працювати в умовах невизначеності, нелінійності та неповноти 

інформації. 
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2.4. Аналіз роботи математичної моделі з ПІ регулятором в 

Simulink MatLab 

Для аналізу роботи системи керування температурно-вологісним 

режимом в теплиці з ПІ-регулятором використовуємо попередню математичну 

модель (рис 2.37). 

 В якості вхідних величин пр. моделюванні виступають задані значення 

температури та  в теплиці: T_in_zad  та f_in_zad.  На виході системи отримуємо 

змодельовані значення температури та вологості в теплиці: T_in, f_in.  

Регулювання відбувається згідно пропорційно-інтегрального закону 

регулювання (ПІ). 

Криві розгону (рис. 2.32) отримані за доппомогою імітаційного 

моделювання дозволяють визначити параметри налаштувань ПІ – 

регулювання, виходчи із значень коефіцієнтів предачі об’єкта, часу 

регулювання та запізнення (
об

K  , 
об

Т , 
зп

 ).  

Розрахунок оптимальних налаштувань ПІ – регулятора проводиться за 

формлами: 

обобоб

ПIp
Tk

k
/

6,0
.


= ,      (2.15) 

обіз TT = 6,0 .      (2.16) 

Підставляючи отримані аналітичним методом значення налаштувань ПІ 

регулятора, отримуємо розгінні характеристики по каналах регулювання 

температури та вологості при зміні зовнішніх збурень для отримання 

усталених значень регульованих параметрів. 

Структурна схема імітаційної моделі наведена на рисунку 2.37. Розгінні 

характеристики та значення параметрів ПІ-регулятора представлені в таблиці 

2.12 та 2.13 по каналу регулювання температури і вологості відповідно. 
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Рисунок 2.38 - Структура математичної моделі з використанням ПІ-

регулятора 

 

Таблиця 2.12 -  Порівняння параметрів регулювання по каналу зміни 

температури 

 T_in_zad T_out T_in Kt Ki Treg  

1 18 16 18 60 3 350 

 

2 18 15 18 53 6 220 

 

3 18 13 18 50 3 125 
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Продовження таблиці 2.12 

4 18 10 18 75 3 258 

 

5 18 8 18 120 3 440 

 

6 18 6 18 145 3 573 

 

7 18 3 18 280 8 300 

 

8 18 0 18 290 8 300 

 

9 18 -2 18 320 10 310 

 

10 18 -8 18 400 12 320 

 
 

Таблиця 2.13 - Порівняння параметрів регулювання по каналу зміни 

вологості: 

 f_in_zad f_out f_in Kt Ki Treg  

1 80 60 80 45 1,5 255 

 

2 80 55 80 50 1,5 300 
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Продовження таблиці 2.13 

3 80 45 80 60 2 260 

 

4 80 40 80 60 2 272 

 

5 80 35 80 60 2 295 

 

6 80 30 80 65 2 300 

 

7 80 25 80 60 2 306 

 

8 80 20 80 62 1,8 336 

 

9 80 15 80 80 2 350 

 

10 80 10 80 90 2 388 

 
 

Як видно з кривих розгону, для підтримання праматерів регулювання на 

заданому рівні, параметри ПІ-регулятора носять змінний характер. Тому 

постає задача розробки методів пошуку настройок регулятора, для 

забезпечення функціонування системи керування за заданому технологами 

рівні. 
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Висновки до другого розділу 

1. Концептуальний опис функціювання теплиці показав, що 

значення змінних не є постійними, для їх опису необхідно використовувати 

описові та дескредитивні методи статистики. Згідно пасивного експерименту  

встановлено нелінійність та не стаціонарність процесів, фактичну 

неможливість формалізувати взаємозв’язки між виробничими параметрами із 

використанням класичних підходів (кореляційного аналізу), зокрема між 

параметрами мікроклімату згідно технології та енергоефективністю. Тому для 

моделювання і розробки концепції функціонування системи керування 

тепличним комплексом потрібно використати математичний апарат 

нейронних мереж, які демонструють ефективність роботи. 

2. В результаті аналізу розгінних кривих, отриманих під час 

математичного моделювання об’єкта керування температурно-вологісним 

режимом можемо зробити наступні висновки: 

• процес підтримання заданої вологості повітря є більш інерційним, 

тобто швидкодія системи вентилювання менше, що потребує врахування 

додаткових досліджень; 

• процес опалення тепличного комплексу в значній мірі залежить 

від зовнішніх природних збурень, що можуть бути врахованими після 

застосування методики нейромережевого прогнозування. 

3. Аналіз роботи системи керування температурно-вологісним 

режимом в теплиці з ПІ-регулятором показав, що для підтримання праматерів 

регулювання на заданому рівні, параметри ПІ-регулятора носять змінний 

характер. Тому постає задача розробки методів пошуку настройок регулятора, 

для забезпечення функціонування системи керування за заданому 

технологами рівні. 
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РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ 

ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ У ТЕПЛИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ  

3.1. Теоретичні передумови використання нейронних мереж для 

моделювання процесів у виробництві. 

Типово можна виділити наступні типи завдань з використанням штучних 

нейронних мереж для вирішення задач керування електротехнологічними 

комплексами, в тому числі і стосовно тепличних господарств: 

1. Класифікація. Нейромережевий підхід особливо ефективний в задачах 

експертного оцінювання з тієї причини, що поєднує здатність комп'ютера до 

обробки чисел і здатність мозку до узагальнення і розпізнавання.  

2. Пошук залежностей. Нейронна мережа дозволяє на основі навчальної 

вибірки побудувати залежність одного параметра від інших у вигляді складної 

функції.  

3. Кластеризація – це розбиття різнорідного набору прикладів на кілька 

областей (кластерів), за певними загальними ознаками, причому число 

кластерів заздалегідь невідомо. Кластеризація дозволяє уявити неоднорідні 

дані в більш наочному вигляді і використовувати далі для дослідження 

кожного кластера різні методи. 

4. Прогнозування. Нейронні мережі широко використовуються для 

прогнозування різних факторів, показників.  

У контексті оцінки виробничих процесів у вирощуванні овочів в спорудах 

закритого ґрунту нас цікавить перш за все пошук залежностей, оскільки 

експериментальні та кореляційні  продемонстрували складність 

(неможливість) класичної оцінки.  

Отже, штучний нейрон має групу синапсів – однонаправлених вхідних 

зв’язків, з’єднаних з виходами інших нейронів, а також аксон – вихідний 

канал, через який сигнал (збудження або гальмування) надходить на синапси 

наступних нейронів. Кожний вхід множиться на відповідний ваговий 
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коефіцієнт (вагу),  аналогічний синаптичній силі, і всі добутки додаються, 

визначаючи рівень активації. 

Поняття нечіткого виводу займає центральне місце в нечіткій логіці і в 

теорії нечіткого управління. Система нечіткого виводу – це процес отримання 

нечітких висновків про необхідному управлінні об'єктом на основі нечітких 

умов і передумов, що представляють собою інформацію про поточний стан 

об'єкта. 

Цей процес поєднує в собі всі основні концепції теорії нечітких множин: 

функції приналежності, лінгвістичні змінні, методи нечіткої імплікації і т. п. 

Розробка і застосування систем нечіткого виводу включає в себе ряд етапів: 

 
Рисунок 3.1 - Діаграма процесу нечіткого виведення в нечітких САР 

 

База правил систем нечіткого виведення призначена для формального 

представлення емпіричних знань експертів в тій або іншій предметній області 

у формі нечітких продукційних правил. Таким чином, база нечітких 

продукційних правил системи нечіткого виводу – це система нечітких 

продукційних правил, що відображає знання експертів про методи управління 

об'єктом в різних ситуаціях, характер його функціонування в різних умовах 

тощо, тобто містить формалізовані людські знання. 
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3.2  Використання нейронечіткої експертної системи щодо 

формування енергоощадних  алгоритмів керування об’єктом. 

 

База нечітких правил такої системи відображає знання експертів про 

правила керування об’єктом у різних ситуаціях, характер його 

функціонування в різних умовах тощо, тобто містить формалізовані людські 

знання. 

Початок

Збір інформації з датчиків,

 Tzov, Time, Tvn, CO2, Vvn

Обробка даних згдно 

привил нечіткої логіки

Передача керуючої дії на виходи 

системи,

Opalennia, Fram, Vent

Операція завершена

Кінець

ТакНі

 

Рисунок 3.2  – Алгоритмічна схема система прийняття рішень 

Для вирішення задачі зниження енерговитрат у спорудах закритого 

ґрунту розроблено систему нечіткого вводу для регулювання параметрів  

мікроклімату з урахуванням фіто температурного показника. На основі 

досліджень розроблено патент «Спосіб регулювання мікроклімату в теплиці з 

урахуванням правил нечіткої логіки». 
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Входи системи Правила нечіткої 

логіки

Система 

оплення

Відкриття/

закриття 

фрамуг

Вентиляція

Інформація 

з датчиків

Керуючий 

сигнал

Керуючий 

сигнал

Керуючий 

сигнал
 

Рисунок 3.3 -  Структурна схема системи прийняття рішень 

 

Нечітким логічним висновком називається отримання висновку у 

вигляді нечіткої множини, відповідного поточним значеннях входів, з 

використанням нечіткої бази знань і нечітких операцій. 

У загальному випадку механізм логічного висновку включає чотири 

етапи : введення нечіткості, нечіткий висновок, композиція і приведення, до 

чіткості, або дефазифікації. 

Фазіфікатор перетворює безліч вхідних даних в нечітку множину, з 

допомогою функції приналежності, а дефазіфікатор вирішує зворотну задачу 

- формує однозначне рішення щодо вхідної змінної на підставі багатьох 

нечітких висновків, що виробляються виконавчим модулем нечіткої системи.  

Алгоритми нечіткого виведення відрізняються головним чином видом 

використовуваних правил, логічних операцій і різновидом методу 

дефазифікації. Існують  моделі нечіткого висновку Мамдані, Сугено, Ларсена, 

Цукамото. Найбільшого поширення набули саме моделі Мамдані та Сугено.  

Модуль fuzzy дозволяє будувати  нечіткі системи двох типів - Мамдані 

та Сугено. У системах типу Мамдані база знань складається з правил виду 

"Якщо x1 = низький і x2 = середній, то y = високий". У системах типу Сугено 

база знань складається з правил виду "Якщо x1 = низький і x2 = середній, то y 

= a0 + a1x1 + a2x2". Таким чином, основна відмінність між системами Мамдані 

та Сугено полягає в різних способах завдання значень вихідних змінних в 

правилах , що утворюють базу знань. в системах типу Мамдані значення 
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вихідної змінної задаються нечіткими термами, в системах типу Сугено - як 

лінійна комбінація вхідних змінних. 

У випадку розробки системи керування мікрокліматом з урахуванням 

правил нечіткої логіки вхідні та вихідні дані є комбінаціями лінійних змін, 

тому експертну систему розробляємо згідно моделі типу Сугено. 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб регулювання 

мікроклімату в теплиці з урахуванням правил нечіткої логіки включає 

регулювання вологості повітря в теплиці шляхом поливу і подачі в теплицю 

повітря через зволожуючий пристрій і автоматичне регулювання температури 

повітря, і ґрунту шляхом інтелектуального регулювання подачі в теплицю  

нагрітого повітря шляхом прокачування по підґрунтових трубах води, згідно з 

корисною моделлю в алгоритм визначення керуючої дії  введені правила 

нечіткої логіки, що визначають керуючу дію, де згідно правил нечіткої логіки 

враховано інтервал часу Т, вхідні (зовнішня температура Тз, температура 

всередині теплиці Тп, рівень вуглекислоти в атмосфері теплиці С, вологість 

повітря Вп), вихідні (стан двигунів системи опалення О, стан двигунів приводу 

фрамуг Ф, стан двигунів вентиляції В) значення, інтервал і, проводиться 

виведення керуючої дії:  

Т = Ті & Тз = Тзі & Тп = Тпі & С = Сі & Вп = Впі then О = Х, Ф = Х, В = 

Х, 

де 23.00 год.< T1<6.00 год.,6.00 год.,T2<8.00 год., 8.00 год<T3<10.00 

год, 10.00 год<T4<18.00 год, 18.00 год<T5<22.00 год, 22.00 год<T6<23.00 год; 

-50 ℃< Тз1<-10 ℃, -10 ℃< Тз2<+25 ℃, +25 ℃< Тз3<+55 ℃; 

10℃< Тп1<18℃ , 18℃<Тп2<24℃, 24℃<Тп3<40℃; 

100<С1<400, 400<С2<700, 800<С3<1200; 

X – ВКЛЮЧЕНО або ВИМКНЕНО 

Таким чином, за умов, що вхідні параметри відповідають заданим 

інтервалам, виконується умова ввімкнення системи опалення, вентилювання 

чи провітрювання, що сприяє суттєвому зменшенню енерговитрат. 
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Система регулювання мікроклімату закритої споруди штучного клімату 

(рис.6) оснащується групою датчиків вимірювання температури рослини 1, 

датчиків вимірювання температури повітря теплиці 2 та зовнішнього повітря 

3, аналогово-цифрового перетворювача 4, блока керування з правилами 

нечіткої логіки 5, цифро-аналогового перетворювача 6, виконавчих  

механізмів 7 та регулюючих органів 8 для регулювання мікроклімату. 

1

2

3

4 5 6 7

 

Рисунок 3.4 – Структурно-алгоритмічна схема регулювання параметрів 

мікроклімату в теплиці з урахуванням правил нечіткої логіки 

 

Експертна система, відповідно до її структури (рис. 3.5), має такі входи: 

зовнішня температура Tzov, час доби Time, температура всередині теплиці Tvn, 

рівень вуглекислоти в атмосфері теплиці СО2, внутрішня вологість Vvn; 

виходи: ввімкнення двигунів системи опалення Opalennia, відкриття/закриття 

фрамуг Fram, ввімкнення вентиляторів Vent.  
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Рисунок 3.5 – Структурна схема системи прийняття рішень 

 

Наступним кроком є завдання інтервалів функцій належностей змінних. 

Приймаємо, що температура ззовні змінюється в межах від -20 °C до +20 

°C. Ділимо заданий інтервал на три блоки, виходячи з даних Гідрометцентру, 

що середнє  значення температури взимку знаходиться в  діапазоні від -7°C до 

+ 1°C отже, приймемо значення tz2 за норму, а tz1 і tz3  - нижче і вище норми 

відповідно. 

Параметри функції належності змінної часу обираємо виходячи з поділу 

на погодинні навантаження на електромережу, згідно тарифів Київенерго для 

промислових об’єктів. Інтервал Т1- «нічний»: з 00.00 до 6.00 год., Т2, Т4, Т6 – 

«напівпіковий» – з 6.00 по 8.00 год., з 10.00 по 18.00год. та з 22.00 по 24.00 

год., Т3,Т5 – «пік» – з 8.00 до 10.00 год та 18.00 по 22.00 год. 

Завдання параметрів функції належності температури внутрішньої 

виконуємо, виходячи з технологічних параметрів при вирощуванні томатів в 

теплиці. Тобто за норму (tv2) приймаємо значення +18-+25 °C, tv1 в межах –

+25-+30°C  , і tv3 в діапазоні значень +10-+18°C. 
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Функція рівня вуглекислоти в теплиці має такі параметри:  показники 

нижче норми 100<С1<400 см³ /1м³,норма згідно технології вирощування 

томатів в спорудах закритого ґрунту  400<С2<700 см³ /1м³, вище норми - 

800<С3<1200 см³ /1м³. 

Функції належності внутрішньої вологості в теплиці обираємо згідно 

даних технологів, де значення нижче норми V1знаходяться в межах від 0 до 

40%, норма V2  - від 40 до 80 %, та значення вище норми  до V3 від 80 % до 

100%. 

Продукційних правила  складають основу бази знань нейронечіткої 

системи, задаються з урахуванням параметрів технологічного процесу. 

 

 

Рисунок 3.6 – Вікно перегляду продукційних правил 

 

База правил систем нечіткого виведення призначена для формального 

представлення емпіричних знань експертів в тій або іншій предметній області 
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у формі нечітких продукційних правил. Таким чином, база нечітких 

продукційних правил системи нечіткого виводу – це система нечітких 

продукційних правил, що відображає знання експертів про методи управління 

об'єктом в різних ситуаціях, характер його функціонування в різних умовах 

тощо, тобто містить формалізовані людські знання. 

 

 

Рисунок 3.7 – Вікно перегляду результатів роботи системи прийняття 

рішень 

 

Для відображення результатів моделювання використовуємо таблиці 3.1 

та 3.2, при початкових умовах: температура ззовні +7 С протягом всієї доби, 

необхідна температура в теплиці 18С протягом доби.  

Для розрахунку показників в таблиці використовували значення 

навантаження двигунів систем, що працюють для забезпечення параметрів 

мікроклімату на заданому рівні, вартість електроенергії за кіловат згідно 

ПРАТ «Киіївобленерго» за 2018 рік, та отримуємо загальну кількість витрат 

електричної енергії протягом погодинної зони тарифікації. 
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В таблиці 3.1 наведені фактичні витрати електроенергії, в таблиці 3.2 

прогнозовані витрати згідно результатів роботи нейронечіткої експертної 

системи. 

Таблиця 3.1  Навантаження двигунів протягом доби без використання 

нейронечіткої експертної системи 

Тариф 
Ніч

ний 

Напі

впік 
Пік 

Напі

впік 
Пік 

Напі

впік 

В
с
ь

о
г
о

 

Вартість електроенергії, 

грн./ кВт 
0,25 1,02 1,8 1,02 1,8 1,02 

 
Технолог

ічний 

процес 

Обладнання       

 

Система 

опалення 

Циркуляційні 

насоси, кВт 
35 35 35 35 35 35 

 

Вентилю

вання 

Фрамуги, кВт  18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
 

Вентилятори, 

кВт 
- - - - - - 

 

Газовий 

режим 

Циркуляційні 

насоси кВт 
11 11  11 11  

 

Зашторю

вання 

Мотор-

редуктори, 

кВт 

 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

 
Всього спожито 

електроенергії, кВт 
 

46 73,7 62,7 73,7 73,7 62,7 392,5 

Спожито на загальну суму 

за період, грн. 
11,5 

75,17

4 

112,

86 

75,17

4 
132,66 

63,95

4 
471,32 
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Таблиця 3.2 -  Навантаження двигунів протягом доби з використанням 

нейронечіткої експертної системи 

 

Таким чином, за умов, що вхідні параметри відповідають заданим 

інтервалам, виконується умова ввімкнення системи опалення, вентилювання 

чи провітрювання, що сприяє суттєвому зменшенню енерговитрат. 

Тариф 
Нічн

ий 

Напі

впік 
Пік 

Напі

впік 
Пік 

Напі

впік 

В
с
ь

о
г
о

 

Вартість електроенергії, 

грн./ кВт 
0,25 1,02 1,8 1,02 1,8 1,02 

 
Технолог

ічний 

процес 

Обкладання       

 
Система 

опалення 

Циркуляційн

і насоси, кВт 
35 17 28 35 17 28 

 

Вентилю

вання 

Фрамуги, 

кВт 
 18,5  18,5  18,5 

 
Вентилятори

, кВт 
- - - - - - 

 

Газовий 

режим 

Циркуляційн

і насоси, кВт 
11 11  11 11  

 

Зашторю

вання 

Мотор-

редуктори, 

кВт 

 7  7  7 

 
Всього спожито 

електроенергії, кВт 
 

46 53,5 28 71,5 28 53,5 280,5 

Спожито на загальну 

суму за період, грн. 
11,5 

54,5

7 

50,

4 

72,9

3 
50,4 

63,9

54 
294,37 
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На основі отриманих результатів можливо знизити витрату 

електроенергії при подачі теплоносія в контури опалення теплиці. Дана 

система дозволяє аналізувати стан навколишнього середовища, та спираючись 

на вартість електроенергії  знизити її витрати на  10-15% за добу. 

3.3. Використання генетичних алгоритмів для розрахунку 

оптимальних налаштувань системи автоматичного регулювання 

Більшість технологічних процесів аграрного сектору є багатовимірними 

об’єктами управління зі складними зв’язками між змінними, що 

характеризуються не стаціонарністю динамічних характеристик. Це 

призводить до погіршення якості управління, оскільки в типових системах 

вона залежить від зміни динаміки об’єкта з часом. Виникає необхідність 

побудови регуляторів, параметри яких адаптуються так, щоб при змінюваних 

параметрах об’єкта точність та якість системи автоматичного регулювання 

залишались незмінними [56]. 

Неперервність оптимального управління може досягатися шляхом 

синтезу адаптивної системи з еталонною моделлю, вихід якої описує бажану 

ціль управління системою при заданій вхідній дії. Але недоліком такої системи 

є складність виведення еталонної математичної моделі, що повністю точно і 

адекватно відповідає об’єкту. Тому, досить актуальною задачею є розробка 

автоматичної системи керування, де оптимальні настройки регулятора 

визначаються за допомогою генетичного алгоритму з врахуванням обмежень 

та обраного критерію управління.  

Генетичний алгоритм (ГА) – це послідовність керуючих дій і операцій, 

яка моделює еволюційні процеси на основі аналогів механізмів генетичного 

спадкування і природного відбору. При цьому зберігається біологічна 

термінологія в спрощеному вигляді [124]. 

Відбір у генетичному алгоритмі тісно зв'язаний із принципами 

природного відбору в такий спосіб: 
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− пристосованість особини відповідає значенню цільової функції на 

заданому варіанті; 

− виживання найбільш пристосованих особин відповідає тому, що 

популяція наступного покоління варіантів формується з врахуванням цільової 

функції. Чим більш пристосована особина, тим більша ймовірність її участі в 

кроссовері, тобто в розмноженні. 

Таким чином, модель добору визначає, як варто будувати популяцію 

наступного покоління. Як правило, ймовірність участі особини в схрещуванні 

береться пропорційно її пристосованості. Часто використовується так звана 

стратегія елітизму, при якій кілька кращих особин переходять у наступне 

покоління без змін, не беручи участь у кроссовері і відборі. У будь-якому 

випадку кожне наступне покоління буде в середньому краще попереднього. 

Коли пристосованість особин перестає помітно збільшуватися, процес 

зупиняють і як розв’язку задачі оптимізації беруть найкращий зі знайдених 

варіантів [125]. 

Представимо незалежні змінні у виді хромосом. Для цього виконаємо 

кодування незалежних змінних або в двійковому форматі, або у форматі з 

плаваючою комою. 

У випадку двійкового кодування використовується n біт для кожного 

параметру, причому, n може бути різним. Якщо параметр може змінюватися 

між мінімальним (min) і максимальним (max) значеннями, то можна 

використовувати наступні формули для перетворення [2]: 

 

min
)12(

min)(max
+

−

−
=

n

g
r   

)12min)((max

min)(

−−

−
=

n

r
g .  (3.1) 

 

де: g – значення параметру в двійковому форматі, 

r – значення параметру у форматі з плаваючою комою. 
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Найбільш гарні результати дає варіант представлення хромосом у 

двійковому форматі. Однак, у цьому випадку необхідно постійно здійснювати 

кодування/декодування параметрів (генів) [56]. 

Однією з найбільш актуальних областей застосування генетичних 

алгоритмів є задачі навчання нейронних мереж, у тому числі і нечітких, 

шляхом підбору адекватних параметрів [126]:  

КРОК 1. Виділення керуючих параметрів задачі навчання. 

КРОК 2. Одержання розв’язку при фіксованих значеннях параметрів. 

КРОК3. Визначення неузгодженості отриманого і необхідного розв’язків.  

КРОК 4. Вибір нових значень параметрів на основі роботи генетичного 

алгоритму. 

КРОК 5. Зупинка у випадку одержання задовільного/неузгодженого 

розв’язку, інакше – перехід до кроку 2. 

Як керуючі параметри навчання нечітких нейронних мереж, які 

впливають на якість розв’язку, можуть бути обрані параметри функцій 

належності, а також різна формалізація логічних правил. 

Дослідження системи керування із застосуванням генетичного 

алгоритму. 

При зміні властивостей об’єкта в процесі роботи розраховані настройки 

регулятора не забезпечують в подальшому необхідної якості і виникає 

необхідність пристосування системи до нових умов роботи [49]. Блок 

порівняння постійно порівнює координати стану об’єкта із їх заданим 

значенням, якщо виникає різниця 
0−= xxЗД

, то сигнал поступає на блок 

оптимізації, задача якого полягає в знаходженні оптимальних настройок 

регулятора за допомогою генетичного алгоритму, таких, щоб в системі  

досягалась ціль управління. 

В якості параметрів поставленої задачі виступають значення параметрів 

ПІ-регулятора Кр та Кі. 
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Алгоритм налаштування адаптивного нейронечіткого регулятора 

включає такі етапи: 

- розробка структурної схеми САР 

- збір інформації про поведінку об’єкта при дії на нього збурень 

- розробка продукційних правил, враховуючи технологічні дані 

- фазифікація вхідних і вихідних параметрів 

- розробка структури нейронечіткої мережі та визначення методів 

навчання 

- навчання нейронечіткої експертної системи 

- апробація результатів за допомогою моделювання. 

Пошук оптимальних настройок ПІ регулятора відбувається за класичним 

генетичним алгоритмом (рис. 3.17). Вибір початкової популяції хромосом 

полягає в випадковому виборі хромосоми . Оцінка пристосованості хромосоми 

визначається з розрахунку функції належності, причому чим більше значення 

функції належності, тим краща “якість” хромосоми.  Зупинка алгоритму 

відбувається після досягнення оптимального значення інтегрального критерію 

із заданою точністю. Також зупинка алгоритму можлива у випадку, коли його 

виконання не призводить до покращення вже досягнутого значення критерію 

або коли перевищено заданий час виконання чи задану кількість ітерацій [126]. 

Якщо умова зупинки виконана, то переходимо до вибору “найкращої” 

хромосоми. В іншому випадку – на наступному кроці виконується селекція, 

тобто вибираються хромосоми, що прийматимуть участь в створенні 

наступної популяції. Такий вибір відбувається відповідно принципу 

природного відбору, за яким найбільші шанси на участь у створенні нових 

особин мають хромосоми з найбільшим значенням функції належності.  

На основі значень функції приналежності відбираються кращі генотипи 

до яких потім застосовуються генетичні оператори – схрещування 

(кросинговер) та мутація, в результаті чого з’являється нове покоління 

рішення, для котрих процедура повторюється.  

Таблиця 3.3 – Параметри роботи генетичного алгоритму 
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№1 

п/п 
Назва параметра Значення 

1 Population type Double vector 

2 Creation function Uniform 

3 Scaling function Rank 

4 Selection function Stochastic uniform 

5 Mutation function Gaussian 

6 Elite count 0.50 PopulationSize 

7 Crossover fraction 0.8 

8 Use parallel 1 

9 Max Generations 150 

 

Пошук рішень задачі оптимізації проводиться в середовищі Global 

Optimization Toolbox пакета MATLAB R 2018. Вихідні дані для розрахунку 

функцій приналежності отримуються із імітаційної моделі Simulink - моделі. 

 

Рисунок 3.9 –  Панель роботи генетичного алгоритму 
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Початок

Кінець

Створення початкової популяції Р

Початок створення нового 

покоління к=1

Селекція особи в нове покоління

Кроссинговер

Мутація

K=k+1

K+N

Вибір еталонної особи

Створення нового покоління Р

Умова завершення?

Ні

Так

Ні

Так

 

Рисунок 3.8 – Алгоритм роботи генетичного пошуку параметрів ПІ-

регулятора 

 

Генетичний алгоритм використовує 5 критеріїв зупинки в тому випадку, 

якщо алгоритм не зупинено за допомогою клавіші Stop ГА зупиняється, якщо 

виконується одна з наступних умов [128]:  

- Генерації - алгоритм досяг встановленого числа генерацій  
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- Час - алгоритм запускається на певний часовий інтервал (в 

секундах). 

- Межа фітнес-функції - найкраща величина фітнес-функції менше 

або дорівнює певного (-му) значення (-ю).  

- Зупинка генерацій - алгоритм обчислює певне число генерацій і 

зупиняється якщо не відбувається поліпшення фітнес - функції. 

- Зупинка часу - алгоритм виконується деякий інтервал часу і 

зупиняється, якщо не відбувається поліпшення фітнес - функції. 

Панель графіків розташована нижче перших двох рядків, дозволяє 

відобразити різні графіки результатів ГА: 

Best fitness відображає краще значення функції в залежності від номера 

генерації.  

Expectation показує очікуване число нащадків в залежності від значення 

функції при кожній генерації.  

Score diversity визначає гістограму значень функції на кожній генерації. 

Stopping показує рівні критеріїв зупинки.  

Best individual) відображає значення особини з кращим значенням ЦФ на 

кожній генерації.  

Genealogy визначає генеалогію особин. Лінії від однієї генерації до 

наступної пофарбовані різними кольорами червоні лінії позначають нащадків 

після мутації; блакитні лінії - нащадків після схрещування: чорні - елітні 

особини. 

Scores відображає значення особини на кожній генерації. 

Distance показує середнє відстань між особинами на кожній генерації.  

Range дає мінімальне, максимальне і середнє значення ЦФ при кожній 

генерації. 

Selection відображає гістограму батьків. 

Custom function дозволяє використовувати графіки функцій за власним 

вибором. Після вибору графічного відображення необхідно натиснути Start, і 

на екрані з'явиться відповідний графік [128]. 
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. 

Рисунок 3.10 – Графічне відображення роботи генетичного алгоритму 

 

 

Рисунок  3.11 – Лістинг функції оптимізації 

 

На рис. 3.12 показана частина підсумкової панелі роботи ГА. 
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а)      б) 

Рисунок 3.12 -  Вікно перегляду процесу пошуку оптимальних 

параметрів ПІ- регулятора в середовищі  Optimization Toolbox (а); та 

перехідна характеристика САР по каналу зміни температури,  з визначеними 

за допомогою генетичного алгоритму, параметрами ПІ-регулятора (б) 

 

У нашому випадку генотип складався з набору параметрів налаштувань 

регулятора (Додаток Є). Оптимальні налаштування для підтримання 

параметрів мікроклімату на рівні: Ɵвн = 18С, fвн = 80%, при зовнішніх 

збуреннях Ɵзовн=10С, fзовн=40%  становили: для каналу регулювання 

температури Kp=74,836, Кi = 1,835; для каналу регулювання вологості : Kp= 

72,786, а час ізодрому Кi=2,173. 

3.4 Оптимізація налаштувань локальної системи із використанням 

нечіткої логіки. 

Використання різних методів керування параметрів мікроклімату 

дозволяє обрати найкращий алгоритм керування для досягнення ефективних 

показників регулювання мікроклімату.  
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Запропонований підхід дає необхідні можливості практичного 

застосування результатів для прогнозу подальшої поведінки об'єкта та 

формуванні в подальшому енергоефективних стратегій керування тепличним 

комплексом [13].  

Вхідні параметри:

Типовий ПІ - 

регулятор

Генетичний 

регулятор

Нейронечіткий 

регулятор

τ_внутр

φ_внутр

К_р

К_і

К_р

К_і

Об'єкт 

керування

К_р

К_і

Нейромережа 

прогнозування 

енергетичнх 

витрат

Q_н

Q_m

τ _зовн

φ_внутр

Q_н

Q_m

S_п

v

τ_внутр

φ_зовн

 

Рисунок 3.13 – Структурно-логічна схема ресурсоефективної системи 

керування 

Найважливішими для росту й розвитку рослин є температурно-

вологісним режим, підтримання якого в значній мірі ускладняється впливом 

зовнішніх природних збурень. До того ж, саме процеси опалення й вентиляції 

технологічних приміщень, згідно проведених аналітичних досліджень, мають 

найбільшу енергетичну ємність. Теплиця, як об’єкт регулювання, є 

багатовимірною зі складними внутрішніми зв’язками, що впливає на 

стаціонарність динамічних характеристик. Зазначене призводить до 

погіршення якості керування, оскільки в типових системах вона залежить від 

динамічних властивостей об’єкта [24].  Слід також враховувати, що тепличне 

господарство є складною виробничою системою, де присутні збурення, що 

носять випадковий характер, а саме: зовнішні температура, вологість і повітря, 

сонячна радіація, сила й напрям вітру, тощо. 
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Для порівняльної оцінки методів настройок регуляторів (традиційні, 

нечіткої логіки та генетичного алгоритму) використаємо один із найбільш 

розповсюджених критеріїв якості, а саме   лінійного інтегрального показника 

якості перехідного процесу, що мінімізує площу між перехідним  процесом та 

часовою віссю: 

 →−=

t

t
k

ЗД
p

dtхxI

0

ik,
min)(   ,                                 (3.2) 

де xxЗД , - задане значення параметра та його значення на виході об’єкта. 

 
],[, maxmin kkkk ip 
 - параметри настройки автоматичного регулятора. 

Лінійні пропорційний (П), інтегральний (І) і диференційний (Д) закони 

керування  формують керуючу дію u регуляторів на об'єкт керування по 

значенню помилки ε [41]:  

 

𝑢𝑃 = 𝑘𝑃𝜀, 𝑢𝐼 =
1

𝑇𝐼
∫ 𝜀𝑑𝑡, 𝑢𝐷 = 𝜏𝐷

𝑑𝜀

𝑑𝑡
.                            (3.3) 

 

Передатні функції лінійних регуляторів мають вигляд: 

 

𝑊𝑝(𝑠) = 𝐾𝑝, 𝑊𝐼(𝑠) =
1

𝑇𝐼𝑠
,𝑊𝐷(𝑠) =

𝐾𝐷𝑇𝐷𝑠

𝑇𝐷𝑠+1
.                       (3.4) 

 

Структурно-функціональна схема системи керування з використанням 

різного типу регуляторів схематично зображена на рисунку 3.23. 
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Рисунок 3.14 - Структурно-функціональна схема системи автоматичного 

керування 

Для оптимізації налаштувань локальної системи використовуємо нечітку 

експертну систему з метою визначення параметрів налаштувань  ПІ-

регулятора по відхиленню. Використовуємо теорію нечіткої логіки та 

програму Fuzzy Logic Toolbox [6]. 

 Продукційні правила для нечіткої бази знань розроблені на основі знань 

експерта та мають вигляд: 

Якщо E=vid, І ∫ 𝐸 = 𝑑𝑜𝑑, ТО 𝐾𝑃 = 𝑧𝑒𝑟𝑜, I 𝑇𝐼 = 𝑧𝑒𝑟𝑜, і т.д., 

де vid – від’ємні значення, dod – додатні значення, ser – середні 

значення,vel - великі значення,zero –нуль. 

Значення похибки перерегулювання Е (%) знаходиться в межах: vid = [-

5…0], zero = [0], dod =[0…5]. 

Інтеграл похибки, площа під кривою розгону та усталеним значенням – 

Eint лежить в межах [0….1000] 

Коефіцієнт пропорційної складової ПІ-регулятора, Kp: min [0…50], aver 

[50…250], max [250…500] 

Коефіцієнт інтегральної складової ПІ-регулятора, Kі: min [0…4], aver 

[1…9], max [6…14]. 
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Рисунок 3.15– Фрагмент вікна перегляду продукційних правил для 

визначення параметрів налаштувань ПІ – регулятора 

 

Графіки варіантів функцій належності помилки та інтегралу помилки 

задаємо як вихідні елементи нечіткої експертної системи: 

 

Рисунок 3.16 – Функції належності вхідних змінних «Похибка Е» та 

«Інтеграл помилки» 

 

У процесі навчання нейронечіткої експертної системи щодо визначення 

налаштувань ПІ–регулятора використано 40 циклів для кожного параметра Kp 

та Кі.  
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а)                                     б) 

Рисунок 3.17 – Вікно перегляду роботи експертної системи (а); 

перехідна характеристика САР по каналу зміни температури (T_in) та 

вологості (f_in),  з визначеними за допомогою нейронечіткої експертної 

системи, параметрами ПІ-регулятора (б) 

 

Отримуючи значення похибки та інтегралу похибки в програмі Simulink 

та підставляючи їх в нейронечітку експертну систему, було визначено 

оптимальні налаштування ПІ-регулятора для каналу регулювання 

температури для підтримання параметрів мікроклімату на рівні: Ɵвн = 18С, fвн 

= 80%, при зовнішніх збуреннях Ɵзовн=10С, fзовн=40%: Kp=73, Ti=3,3; для 

каналу регулювання вологості : Kp= 71,2, а час ізодрому Ti=3,6. 

Таким чином, адаптивна нейронечітка експертна система успішно 

знаходить параметри налаштувань ПІ-регулятора при керуванні складним 

об’єктом. Використання приведеного алгоритму покращує процес адаптації 

системи, так як не потребує спеціальних методів активної ідентифікації 

параметрів об’єкта, що негативно впливає на якість керування процесом. 
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Таблиця 3.4 -  Результати оцінки якості перехідних процесів за 

результатами застосування різних методів налаштувань регуляторів (для 

фіксованого стану об’єкта) 

Метод 

налаштувань 

Канал регулювання 

температури та параметри 

налаштувань регулятора 

Канал регулювання вологості 

та параметри налаштувань 

регулятора 

К
р
 

K
і 

П
ер

е-
р

ег
у

л
ю

в
н

н
я
, 

σ
,%

  

Ч
ас

 р
ег

у
л
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н
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о

л
и

в
ал

ьн
іс

ть
, 
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н
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я
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,%

 

Ч
ас

 р
ег

у
л
ю

в
ан

н
я
 

Т
,с

 

К
о

л
и

в
ал

ьн
іс

ть
, 

N
 

Традиційний 

метод 
75,1 3,1 33,4 400 2 64,3 2,8 12,5 270 - 

Нечіткий 

висновок 
73,1 3,3 11,1 225 - 71,2 3,6 5 315 - 

Генетичний 

алгоритм 
74,8 1,8 0,3 140 - 72,7 2,1 0 62 - 

 

Використовуючи традиційний метод розрахунку оптимальних параметрів 

налаштувань регуляторів, а саме метод Зиглера-Нікольса [28], отримали такі 

значення параметрів налаштувань ПІ–регулятора для підтримання параметрів 

мікроклімату на рівні: Ɵвн = 18С, fвн = 80%, при зовнішніх збуреннях 

Ɵзовн=10С, fзовн=40%: коефіцієнт передачі для каналу регулювання 

температури: Kp=75, а час ізодрому Ti=3; для каналу регулювання вологості : 

Kp= 64, а час ізодрому Ti=2,8. Перехідні процеси в системі з ПІ-регулятором, 

що має зазначені параметри налаштувань для каналів зміни температури та 

вологості повітря в теплиці, зображені на рис. 3.18. 
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(а)      (б) 

Рисунок 3.18 – Структурна схема системи керування з ПІ – регулятором 

(а), перехідна характеристики САР для каналу зміни температури (T_in) та 

вологості (f_in) повітря (б) 

Запропонований підхід дає необхідні можливості практичного 

застосування результатів для прогнозу подальшої поведінки об'єкта та 

формуванні в енергоефективних стратегій керування тепличним комплексом.  

3.5 Розроблення моделі прогнозування енергетичних витрат 

шляхом використання методів нейромережевого прогнозування 

 

Із врахуванням складності опису виробничих процесів класичними 

методами постає задача пошуку нових методів одним з яких використання 

методики нейромережевого прогнозування.  

Запропонований підхід дає необхідні можливості практичного 

застосування результатів для прогнозу подальшої поведінки об'єкта, і 

розробки в подальшому енергоефективних стратегій керування тепличним 

комплексом.  

Для синтезу та дослідження відповідних НМ використано програмний 

пакет Neural Time Series. У якості критерію зупинки навчання вибираємо 

мінімізацію відносної середньоквадратичної помилки навчання.  
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Для навчання нейромережі було обрано баєсівський метод лінійної 

регрес, так як в даному випадку виникає найменша середньоквадратична 

помилка по відхиленню. 

Для розв’язку оптимізаційної задачі НМ був обраний багатошаровий 

персептрон, так як таким чином реалізується алгоритм зворотного поширення 

помилки, що навчає всі шари та дозволяє використовувати нелінійні функції 

активації. Архітектура нейромережі наведена на рис. 3.19. 

 

Рисунок 3.19 - Архітектура нейромережевої моделі енергетичних 

витрат  

Дослідження нейромережі проводимо, використовуючи програмний 

пакет Neural Time Series MatLab. У якості критерію зупинки навчання 

вибираємо мінімізацію середньоквадратичної помилки навчання:  

 

,

)( 2

N

yy
N

i

ii


−

=                     (3.5) 
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де yi – фактичне значення вихідного параметра , 
iy



 – розрахункове 

значення параметра, отримане за розрахунком за моделлю, i = 1…2 вихідний 

параметр, N – кількість циклів навчання. 

Вхідними параметрами НМ є: значення зовнішньої температури Ɵзов.,С; 

поглинуте теплицею сонячне випромінювання Sп, Вт;  рівень вуглекислоти в 

теплиці С, ppm. Вихідними параметрами є витрата газу та електроенергії. 

Дискретність зняття даних – щогодини.  Для розв’язку оптимізаційної 

задачі НМ був обраний багатошаровий персептрон, так як таким чином 

реалізується алгоритм зворотного поширення помилки, що навчає всі шари та 

дозволяє використовувати нелінійні функції активації.  

Для навчання нейромережі було обрано баєсівський метод лінійної 

регресії, так як в даному випадку виникає найменша середньоквадратична 

помилка по відхиленню [55]. Кількість прихованих шарів – 50. 

 

Рисунок 3.20 – Структурна схема нейромережі виду прямого поширення 

 

Процес навчання ілюструється графіком залежності оцінки 

функціонування від номера циклу навчання (рис. 3.21). 
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Рисунок 3.21 - Графік залежності оцінки функціонування від номера 

циклу навчання 

Таким чином визначено, що цикл 370 дає найкращий результат навчання. 

Для визначення ступеня достовірності результатів використовуємо 

тестовий масив даних. Виконуємо перевірку спів падіння прогнозованих 

даних з реальними значеннями енерговитрат на виробництві.  

 

Рисунок 3.22 -  Вигляд вікна перевірки тестових даних 

Для визначення ступеня достовірності результатів використовуємо 

тестовий масив даних. Виконуємо перевірку співпадіння прогнозованих 

значень з реальними даними параметрів мікроклімату взятими на виробництві. 

Для оцінки достовірності результатів роботи нейромережі використовуємо 

методи регресійного аналізу [43], отриманими при порівнянні еталонних 

значень зі значеннями на виході мережі. 
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Рисунок 3.23 -  Гістограма розподілу похибок навчальних даних в 

порівнянні з тестовим вектором 

Таблиця 3.5 -  Фрагмент вибірки даних прогнозованих даних з 

реальними значеннями 

Фактичні значення Прогнозовані значення 

Витрата газу 

Х,м3 

Витрата 

електроенергії 

У, Вт/год. 

Витрата газу 

Х1,м3 

Витрата 

електроенергі

ї У1, Вт/год. 

624 3120 624,624 3123,12 

860 4300 864,3 4321,5 

220 1100 220,22 1101,1 

70 350 70,7 353,5 

600 3000 600,6 3003 

230 1150 230,552 1152,76 

520 2600 520,52 2602,6 

180 900 180,18 900,9 

224 1120 224,224 1121,12 

176 880 178,112 890,56 

536 2680 536,536 2682,68 

 

Оцінка достовірності результатів моделювання. Оцінку розробленої 

моделі прогнозування витрат енергоресурсів здійснено на основі критеріїв: 
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детермінації R2, кореляції R, середньоквадратичної похибки  , Фішера F та 

Стюдента t (табл.3.5). 

 

Таблиця 3.6- Критерії адекватності математичної моделі 

Вибірка 
Критерії 

R2 R2
k   F t 

Витрата газу, м3 0,99 0,903  0,00138 9,39 0,973 

Витрата електроенергії, 

Вт/год. 
0,99 0,904 0,00137 9,39 0,965 

 

 

Рисунок 3.24. Графік нормального розподілу вибірки витрат газу та 

електроенергії 

 

Отже, згідно таблиці 3.5, коефіцієнти кореляції та детермінації 

знаходяться в межах 90%, що свідчить про тісноту зв’язків між величинами. 

Похибка вимірювань незначна –  0,0013. Критерій Стюдента вказує на 

значущість коефіцієнтів кореляції, що свідчить про адекватність 

нейромережевої моделі прогнозування енерговитрат. 
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Висновки до третього розділу. 

Так як досліджуваний об’єкт є нестаціонарний, пропорційно-

інтегральний регулятор для підтримання його в заданих межах виконує 

керуючу дію відповідно до обраного критерію управління. 

1. Отримуючи значення похибки та інтегралу похибки в програмі 

Simulink та підставляючи їх в програму нейронечіткого регулювання, було 

визначено оптимальні налаштування ПІ-регулятора: для каналу регулювання 

температури: Kp= 73, Ti=3,3; для каналу регулювання вологості : Kp= 71,2, а 

час ізодрому Ti=3,6  

2. З метою оптимізації налаштувань регулятора застосовано 

генетичний алгоритм – метод оптимізації, що використовує механізми 

випадкового підбору, комбінування та варіації параметрів, що є шуканими, 

аналогічно природньому відбору. При вирішенні задачі для даного об’єкта 

керування, генотип складався з набору параметрів регуляторів. Оптимальні 

налаштування при цьому становили: для каналу регулювання температури 

Kp=74,836, Ti = 1.835; для каналу регулювання вологості : Kp= 72,786, а час 

ізодрому Ti=2,173. 

3. Для вирішення задачі зниження енерговитрат у спорудах 

закритого ґрунту розроблено систему нечіткого вводу для регулювання 

параметрів мікроклімату з урахуванням фіто температурного показника. 

Використання нейронечіткої експертної системи дозволяє знизити витрату 

електроенергії при подачі теплоносія в контури опалення теплиці. Дана 

система дозволяє аналізувати стан навколишнього середовища, та спираючись 

на вартість електроенергії  знизити її витрати на  10-15%. 

4. Також із метою інформаційного забезпечення системи керування 

тепличним комплексом на основі моніторингу енергетичних та матеріальних 

ресурсів, що витрачаються при виробництві овочевої продукції у тепличних 

комплексах, розроблено нейромережу прогнозу енерговитрат  в теплиці. 
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РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ВИРОБНИЧІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ  АВТОМАТИЧНОГО 

КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ У ТЕПЛИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ 

4.1. Розробка методики визначення енергоефективності роботи 

обладнання тепличного комплексу  із енергоефективною системою 

автоматичного керування  

Основною задачею енергоефективного управління обладнанням 

тепличного господарства є  забезпечення безперервного керованого балансу 

між попитом і пропозицією енергії. Для цього елементи мережі повинні 

постійно обмінюватися між собою інформацією про параметри енергії, 

режими її споживання і генерації, кількості споживаної енергії і планованому 

споживанні, комерційною інформацією. Методика визначення 

енергоефективності роботи обладнання тепличного комплексу  включає 

послідовність обґрунтованих кроків із залученням відповідних 

функціонально-інформаційних підходів та техніко-технологічних засобів із 

реалізацією відповідної структури методичного забезпечення (рис. 4.1). 

 

Блок адаптивного 

керування параметрами 

мікроклімату

Встановлення фактичної енергоефективності 

теплиці та отримання прогнозованого значення 

витрат енергоресурсів  (нейромережі)

Отримання вимірювальної інформації 

параметрів мікроклімату та зовнішніх 

умов від датчиків 

Tzov, Time, Tvn, CO2, Vvn

Моделювання впливу на 

енергоефективність параметрів ПІ-

регулятора по каналах регулювання 

температури та вологості повітря

На основі порівняння фактичної 

енергоефективності роботи 

обладнання теплиці із прогнозованою, 

корегування роботи обладнання 

згідно тризонного тарифу (нечітка 

експертна система)

Ціни на енергоносії, техніко-економічні 

показники управління виробництвом
Експерти

(технічне і технологічне оснащення 

тепличного комплексу, режими роботи 

обладнання, вимоги до забезпечення якості 

отриманої продукції)
Автоматизована система керування параметрами 

мікроклімату в теплиці

 

Рисунок 4.1 – Схема функціонування оптимізаційної  системи 

керування енергоефективного управління тепличними комплексами 
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Практична реалізація алгоритму розробки системи енергоефективного 

керування створюється в уніфікованій мові моделювання UML.  

Встановлюємо, що в системі є «актори-люди»:  

- Експерти (беруть участь у формуванні правил нечіткої експертної 

системи);  

та «актори зовнішні системи»: 

- Технічні засоби моделювання технологічного процесу регулювання 

температури та вологості в теплиці; 

- База знань регулювання параметрів мікроклімату конкретного 

підприємства; 

- Математичні засоби (нейромережа прогнозування енерговитрат, нечітка 

експертна система, генетичний алгоритм); 

Основний потік подій: 

1. Проведення експериментальних досліджень. 

2. Формування бази даних параметрів мікроклімату всередині та 

ззовні теплиці. 

3.  Створення нечіткої експертної системи для керування груп 

обладнання подачі теплоносія в теплицю та вентиляції повітря. 

4. Формування експертами правил на основі вимог щодо 

забезпечення якості вирощуваної продукції. 

5. Опрацювання інформації, щодо прогнозованих значень витрат 

енергоносіїв. 

6. Вибір стратегії керування обладнанням для забезпечення 

мінімізації енерговитрат, шляхом коригування налаштувань регулятора. 

7. Визначення  параметрів ПІ-регулятора та проведення 

моделювання. 

8. Синтез енергоефективної  системи управління параметрами 

мікроклімату в теплиці. 

Логічна послідовність такого методу наведена на рисунку 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Діаграма послідовності (нотація UML) розробки методу  

оптимізаційної системи керування енергоефективного управління 

тепличними комплексами 

4.2. Оцінювання економічної ефективності системи  автоматичного 

керування режимами вирощування овочевої продукції у тепличних 

комплексах 

В сучасних умовах господарювання дослідження економічної 

ефективності функціонування підприємств набуває особливого значення. 

Адже діяльність всіх підприємств спрямована не лише на задоволення потреб 

споживачів, але й на досягнення максимальних результатів роботи при 
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мінімізації витрат, зокрема зниження собівартості продукції та 

необґрунтованих втрат ресурсів. Не менш важливим питанням є вибір 

оптимальної системи показників, яка б дозволила максимально точно та 

всебічно оцінити ефективність функціонування підприємств. Оцінка 

економічної ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств 

визначається за допомогою різних науково обґрунтованих і взаємопов’язаних 

показників, які повинні забезпечувати порівнянність витрат, які понесені на 

виробництво продукції з кінцевими результатами роботи.  До загальних 

показників, які характеризують економічну ефективність слід віднести: фонд 

оплати праці; загальну рентабельність продаж; енергомісткість виробництва 

та ін., а до специфічних показників: якість випущеної продукції; ефективність 

використання основних виробничих фондів та матеріальних ресурсів, обігових 

коштів щодо конкретної промисловості [143]. 

Для оцінки економічної ефективності системи  автоматичного керування 

режимами вирощування овочевої продукції у тепличних  комплексах 

використовуємо показники мінімізації енергетичних ресурсів та термін 

окупності впроваджених методів: 

 

{

Витрати природнього газу →min
Витрати електроенергії →min
Прибуток підприємства →max

.    (4.1) 

 

З огляду на підтверджену адекватність створених моделей (пункт 2.3) та 

на основі використання інтелектуальних методів (пункті 3), синтезовано 

функції приналежності вхідних параметрів системи автоматичного керування 

температуро-вологісним режимом, які рекомендується використовувати під 

час технічного регулювання параметрів мікроклімату у спорудах закритого 

ґрунту (Додаток В).  Для всіх вхідних параметрів використано терміни: 

«Незначний вплив на енергоефективність», «Середній вплив на 

енергоефективність», «Значний вплив на енергоефективність». (рис. 4.3) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.3 – Функції приналежності енергоефективних параметрів 

якості регулювання а)температури б)вологості в спорудах закритого ґрунту 

Отримані функції приналежності (рис. 4.3) термів «Незначний вплив на 

енергоефективність», «Середній вплив на енергоефективність», «Значний 

вплив на енергоефективність» параметрів якості регулювання температуро-

вологісного режиму в спорудах закритого ґрунту дають змогу: прогнозувати 

потенційну дію розроблених методик керування технологічними процесами в 

теплиці (Розділ 3) з урахуванням поточних збурень та відслідковувати якісні 

зони значень вхідних параметрів, що впливають на енергозатратність процесу 

вирощування овочевої продукції в спорудах закритого ґрунту. 

Розрахунок капітальних витрат на автоматизацію: 

    –з м б о рК К К К К К= + + +                        (4.2) 
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де Кз – вартість засобів автоматики з урахуванням їх доставки, монтажу 

і налагодження; Км – витрати на модернізацію діючої техніки і технології, 

зумовлену автоматизацією; Кб – вартість будівництва і реконструкції будівель 

пов’язаними з впровадження автоматизації; Ко – залишкова вартість основних 

засобів, що підлягають ліквідації при впровадженні пристроїв автоматики; Кр 

– вартість отриманої від реалізації частини основних коштів, які ліквідуються. 

Річні експлуатаційні витрати: 

 

                          а р з е пВ В В В В В= + + + + ,                        (4.3) 

 

де Ва – амортизаційні відрахування; Вр – відрахування на поточний ремонт; 

Вз – витрати на зарплату обслуговуючого персоналу; Ве – вартість 

електроенергії; Вп –вартість палива і змащувальних матеріалів. 

Прибуток за рахунок зміни річних експлуатаційних витрат: 

 

П = Вн – В + Д                                            (4.4) 

 

де Вн – річні витрати без САР; 

 В – річні витрати на САР; 

 Д – додатковий прибуток за рахунок зниження витрат на енергоносії.  

Термін окупності капітальних витрат розраховуємо за формулою: 

 

Т =
К

Д−В
                                                         (4.5)  

Виходячи із такої послідовності (4.1-4.5), враховуючи можливість 

управляти включенням обладнанням у часи мінімальної вартості 

електроенергії, та із використанням спеціалізованого програмного 

забезпечення, досліджуємо економічні аспекти експлуатації обладнання у 

складі електротехнологічного комплексу теплиці  прийнявши наступні 

початкові дані: 
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- вартість засобів автоматики з урахуванням їх доставки, монтажу і 

налагодження та витратами на модернізацію 267000, грн.; 

- тариф за електроенергію – трьохзониий;  

-  тарифи станом на грудень 2020 року.  

- обслуговуючий персонал – 4 особи (середня заробітна плата 300 

доларів)  

- амортизаційна норма – 6%.  

 У процесі теоретичних досліджень розраховували: капітальні витрати, 

експлуатаційні витрати, прибуток від впровадження системи та терміни 

окупності оптимізаційних методи керування. Результати обчислень наведені в 

табл. 4.1. 

Таблиця 4.1. Результати розрахунку економічної ефективності 

впровадження САР температурно-вологісним режимом   

  

Нейронечітка 

експертна 

система 

керування 

групами подачі 

теплоносія 

Оптимізована САР 

з використанням 

генетичного 

алгоритму 

Оптимізована 

САР з 

використанням 

нечіткої 

нейромережі 

Капітальні 

витрати, тис. грн. 
85,0 95,0 87,0 

Експлуатаційні 

витрати, тис. грн. 
165,1 168,3 165,74 

Прибуток, тис. 

грн. 
353,45 327,85 331,13 

Термін окупності, 

днів 
333,2 360,1 338,8 
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Рисунок 4.4 – Дослідження економічної ефективності впровадження 

САР температурно-вологісним режимом 

4.3 . Виробниче дослідження економічного ефекту впровадження 

енергоефективної системи автоматизованого керування 

 

Виробниче дослідження розробленого підходу енергоефективної системи 

автоматизованого керування обладнанням тепличниці виконувались на 

раніше досліджуваному підприємстві ПрАт «Комбінат «Тепличний», смт. 

Калинівка, Броварського р-ну, Київської обл., в період росту, цвітіння та 

плодоношення томатів. Проведено експериментальні дослідження параметрів 

мікроклімату (пасивний експеримент), та проведено  експериментальне 

випробування однієї з підсистем керування опаленням, що містить нейро-

нечіткий регулятор. 
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У рамках впровадження результатів досліджень була розроблена 

відповідне програмне забезпечення (ПЗ) енергоефективної системи керування. 

Воно реалізовано на мові програмування «C++» із використанням:  

- бібліотеки Processing / Wiring в середовищі програмування Arduino. 

- програми синтезованої на етапі створення нечіткої експертної системи 

(див. Додаток Е); 

- програмної реалізації методик визначення параметрів ПІ-регулятора 

подачі теплоносія в теплиці та відкриття/закриття фрамуг.  

Система енергофективного автоматичного керування працює на базі 

мікроконтролера ATmega328, який вбудований в пристрій Arduino Uno R3., 

що дозволяє під єднати обладнання до ПК оператора та отримати доступ до 

бази даних параметрів функціонування системи на підприємстві. Платформа 

Arduino Uno має 14 цифрових введення / виходів (6 з яких можуть 

використовуватися як виходи ШІМ), 6 аналогових входів, кварцовий 

генератор 16 МГц, роз'єм USB, силовий роз'єм, роз'єм ICSP і кнопку 

перезавантаження. Для роботи необхідно підключити платформу до 

комп'ютера за допомогою кабелю USB або подати живлення за допомогою 

адаптера AC / DC, або акумуляторною батареєю [134, 136]. 

         Враховуючи схему функціонування оптимізаційної  системи 

керування енергоефективного управління тепличними комплексами (рис.4.1) 

та  діаграму послідовності розробки методу  оптимізаційної  системи 

керування енергоефективного управління тепличними комплексами (рис.4.2), 

реалізацію системи автоматичного керування параметрами мікроклімату в 

теплицях з для підвищення ресурсоефективності в цілому, виконуємо 

засобами програмування C++ Builder. 

Головне вікно ПЗ включає інтерфейс представлення головних 

технологічних вузлів, базуючись на дослідженнях із пункту 2. (рис.4.4) 
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Рисунок 4.4 - Головне вікно програми енергоефективного керування 

електротехнологічним комплексом теплиці 

Така програмна реалізація включає 3 блоки:  

1. Блок технічних засобів вимірювання технологічних параметрів та 

обліку енергоносіїв.  

2. Блок енергоефективного керування. 

3. Блок прогнозування витрат енергоносіїв. 

Кожен блок являє собою окреме вікно: 

Блок технічних засобів вимірювання технологічних параметрів та 

обліку енергоносіїв. (рис. 4.5) 

 

Рисунок 4.5 – Вікно перегляду бази даних 
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Даний блок здійснює такі функції:  

- відображення температури та вологості в середині теплиці; 

температуру теплоносія в контурах опалення; зовнішні збурення; дані 

надходять в блок із встановлених датчиків в режимі реального часу;  

- реєстрація витрат енергетичних ресурсів;  

- запис виробничої інформації, що надходить в базу даних для подальшого 

аналізу; 

Блок енергоефективного керування (рис. 4.6) 

 

Рисунок 4.6 – Вікно перегляду блоку енергоефективного керування 

Робота в даному блоці дозволяє вибрати режим роботи: автоматичний або 

ручний режим. У автоматичному режимі відображаються результати роботи 

нечіткої експертної системи прийняття рішень для керування режимами 

роботи обладнання. Для формування керуючої дії натискаємо на кнопку «На 

контролер». В ручному режимі оператор обирає ввімкнення/вимкнення 

опалення.  

Налаштування блоку енергоефективного керування на підприємстві 

ПрАт «Комбінат «Тепличний», смт. Калинівка, Броварського р-ну, Київської 

обл. здійснювалось у два етапи: 

- робота у штатних режимах, згідно розділів 1 та 2; 

- подача даних випадковим чином при ймовірності нештатних ситуацій 

(рис. 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Вікно перегляду системи прогнозування енергетичних 

витрат тепличного комплексу 

Імітаційне тестування ПЗ показали його стійкість та операційну 

надійність – було прийнято рішення щодо використання при виробничих 

дослідженнях.  

Впровадження запропонованих рішень щодо покращення 

енергоефективності проводилось протягом 30 діб. 

 

Рисунок 4.7 - Порівняння витрат газу  та електроенергії  під час 

вирощування овочів в теплицях з використанням традиційного підходу та 

після впровадження інтелектуальної САК 
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Рисунок 4.8 - Відображення технологічних параметрів під час 

виробничих досліджень удосконаленої системи автоматичного керування 

температурно-вологісним режимом тепличного комплексу 

 

Виробничі дослідження стосувались лише оцінки ефективності 

керуванням включенням обладнання залежно від заданих параметрів 

мікроклімату в теплиці та зовнішніх збурень та зонної вартості електроенергії. 

Встановити систему автоматичного регулювання з вибору оптимальних 

налаштувань ПІ-регулятора за допомогою генетичного алгоритму та 

нейронечіткої нейромережі в даному тепличному блоці можливості не було. 

Узагальнені економічні показники оцінки результатів включення 

технологічного обладнання згідно зонної вартості електроенергії на 

виробничому об’єкті протягом 30 діб підтверджують ефективність та 

перспективність такого підходу (робота електротехнологічного обладнання 
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теплиці  без врахування зонної вартості електроенергії виконувалась із 

використанням математичних моделей Розділу 2):  

- загальна фінансова економія – 12 764 грн.;  

- відносне зменшення фінансових витрат на функціонування 

елетротехнолонічного комплексу складає – 9 %.  

Наукове обґрунтування та технічні рішення щодо впровадження 

автоматизованої системи керування режимами вирощування овочевої 

продукції в тепличних комплексах може бути застосовано у вигляді 

рекомендацій підприємствам тепличної галузі щодо їх застосування, 

супроводу й обслуговування. Крім того, є можливим впровадження 

запропонованих практичних методик і технологій в інших біотехнологічних 

об’єктах аграрного призначення. 

Проведені маркетингові дослідження в напрямі просування результатів 

наукового проекту на ринку новітніх технологій дають підстави вважати його 

перспективним і затребуваним, адже всі тепличні підприємства як в Україні, 

так і в країнах Польщі, Чехії, Словаччини, Білорусі та ін., зацікавлені у 

придбанні нових науково обґрунтованих технологій вирощування овочевої 

продукції, котрі будуть значно дешевшими за Голландські технології, що 

купуються зараз. 

Висновки до четвертого розділу 

1. Розроблена методика енергоефективного керування теплицею згідно 

структури (рис.4.1), забезпечує безперервний штатний режим функціонування 

обладнання з адаптацією в режимі реального часу, крім етапу проектування, 

оскільки періодично поновлюється база даних стану параметрів мікроклімату 

в теплиці та зовнішніх збурень, отриманих від вимірювальних пристроїв, та 

відбувається передача даних на входи системи прогнозування, нечіткої логіки 

та автоматизовані системи керування. Такий метод дозволяє враховувати 

потенційний вплив зовнішніх збурень на всіх етапах дослідження 

енергоефективності тепличного господарства. 
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2. Упровадження запропонованих режимів вирощування овочевої 

продукції в тепличних комплексах дозволить заощадити природний газ на 

опалення та електричну енергію на привод електротехнологічних комплексів 

– до 10 %, підвищити точність підтримання агротехнічних параметрів 

вирощування на 8-10 %, що дозволить збільшити прибуток підприємства. 

3. Виробничі дослідження системи керування включенням теологічного 

обладнання згідно зонної вартості електроенергії на виробничому об’єкті 

протягом 30 діб підтверджують ефективність та перспективність такого 

підходу: 

- загальна фінансова економія – 12 764 грн.;  

- відносне зменшення фінансових витрат на функціонування 

елетротехнолонічного комплексу складає – 9 %. 

 

  



150 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладну задачу, розробки 

автоматизованої інтелектуальної системи енергоефективного управління 

мікрокліматом в промислових теплицях на основі прогнозування 

енерговитрат, у тому числі з урахуванням зонності в оплаті за використання 

електричної енергії. Що дозволило сформувати такі висновки: 

1. За результатами досліджень встановлено, що системи опалення й 

вентиляції мають найбільшу енергозатратність (в середньому за добу на 

обігрів та вентилювання в  теплиці витрачається понад 4,0 тис.м3 природного 

газу та майже 1 тис. кВт електроенергії). Кореляційний аналіз зв’язків між 

зовнішніми збуреннями та енергетичними витратами, що забезпечують 

дотримання заданої технології вирощування рослинної продукції, підтвердив 

гіпотезу щодо наявності умов невизначеності функціонування промислової 

теплиці (коефіцієнти лінійної кореляції не перевищують r<0,35 ). Зазначене 

створює умови для використання нейронних мереж, котрі здатні ефективно 

функціонувати в умовах невизначеності для  прогнозування витрат енергії. 

2. Аналіз якості перехідних процесів, як реакцію на збурення в 

автоматичних системах з ПІ-регулятором та вдосконаленою моделлю об’єкта 

щодо температурно-вологістного режиму показав, що параметри налаштувань 

регулятора носять змінний характер. Зазначене доводить актуальність 

розроблення методів пошуку налаштувань регулятора, які адаптуються до 

зміни умов функціонування системи автоматизації. 

3. Для мінімізації енергетичних витрат розроблено модель 

нейронечіткої експертної системи автоматизованого керування  ввімкненням 

груп двигунів опалення й вентилювання з урахуванням трьох-зонності тарифу 

на електроенергію. Така система дозволяє знизити витрату електроенергії при 

вентилюванні та подачі теплоносія в контури опалення теплиці на  10-15%. 

4. На основі використання методів нечіткої логіки та генетичного 

алгоритму розроблено та досліджено моделі пошуку оптимальних параметрів 

налаштувань ПІ-регулятора, що адаптуються до зміни умов функціонування 
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системи автоматизації. За лінійним інтегральним показником якості кращу 

якість перехідного процесу демонструє система, ПІ-регулятор котрої 

налаштований із використанням генетичного алгоритму на такі показники: Kp 

=74,8, Кi=1,8  (для дотримання параметрів мікроклімату: Ɵвн=180С, вн=80%). 

5. Розроблено автоматизовану інтелектуальну систему 

енергоефективного керування параметрами мікроклімату в спорудах 

закритого ґрунту та її алгоритмічне забезпечення, що містить: блок 

нейромережевого прогнозування енергетичних витрат, блок підтримки 

прийняття рішень, де враховуються ціни на енергетичні ресурси, блок 

оптимізації параметрів регуляторів на основі використання нечіткої логіки та 

генетичних алгоритмів. Упровадження такої системи дозволяє заощадити 

природний газ на опалення та електричну енергію – до 10 %. 

  



152 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Arbib M. The handbook of brain theory and neural networks. London: MIT Press, 

2003. 1309 p. 

2. Barren A.R. Approximation and estimation bounds for artificial neural networks. 

Machine learning. – Vol. 14, 1994. – Pp. 115-133. 

3. Dudnyk A. Features of Intelligent Control Systems of Biotechnological Objects // 

А. Dudnyk/ Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “” // Nowy Sacz, 

Poland, 2018. - P. 161-162. 

4. Dudnyk A. Method of designing a resource-effective control system for vegetable 

growing modes in greenhouses. - Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та 

енергетика АПК. - Випуск 263. С. 81-88. 

(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/11425/10012). 

5. Features of Intelligent Control Systems of Biotechnological Objects 2018 Proceedings 

of the International Scientific and Practical Conference “Scientifc Research Priorities – 2018: 

theoretical and practical value” Alla Dudnyk 

6. Fuzzy Regulator Synthesis in Microclimate Control System in the Greenhouses. 

Матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика 2018». 

Pylypenko О., Dudnyk А., Zaets N., Lysenko V. 

7. Hertz J., Krogh A., Palmer R. Wstep do teorii obliczen neuronowych. Wyd. II. – 

Warszawa: WNT, 1995. 

8. Information support of the remote nitrogen monitoring system in agricultural crops 

/Lysenko, V., Opryshko, O., Komarchuk, D., Pasichnyk, N., Zaets, N., Dudnyk, A. // International 

Journal of Computing.  - 2018. – Volume 17, Issue 1. - р.47-51. 

9. Intelligent Control System of Biotechnological Objects with Fuzzy Controller and 

Information Channel Filtration Unit // Alla Dudnyk, Vitaliy Lysenko, Natalia Zaets, Dmytro 

Komarchuk, Taras Lendel and Inna Yakymenko // PIC S&T`2018 International Scientific and 

Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology», 09-12.10.18, 

Kharkiv  

10. Kosko B. The fuzzy future [Text] / B. Kosko. – Prentice-Hall International, 1999. – 

372 p. 

11. Lysenko V. Fuzzy Regulator Synthesis in Microclimate Control System in the 

Greenhouses /O. Pylypenko О., A. Dudnyk, N. Zaets // Автоматика – 2018: Матеріали XXV 

Міжнародної конференції з автоматичного управління. - Львів, 2018. – С.56-57. 

12. Lysenko V. Intelligent Control System of Biotechnological Objects with Fuzzy 

Controller and Information Channel Filtration Unit // V. Lysenko, A. Dudnyk, N. Zaets, D. 

Komarchuk, T.Lendel and I. Yakymenko // PIC S&T`2018 International Scientific and Practical 

Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology». - Kharkiv, 2018.  

13. Lysenko V. P., Dudnyk A. О., Yakymenko I.Yu. Neuro fuzzy control system of 

electrotechnical complexes in greenhouses. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної 

конференції "Інформаційні технології і автоматизація – 2017". 



153 

 
14. Lysenko V. Phytomonitoring in a Greenhouse Based on Arduino Hardware //V. 

Lysenko, T. Lendiel, D. Komarchuk //  PIC S&T`2018 International Scientific and Practical 

Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology».  - Kharkiv, 2018.  

15. Lysenko, V., Opryshko, O., Komarchuk, D., Pasichnyk, N., Zaets, N., Dudnyk, A. 

Information support of the remote nitrogen monitoring system in agricultural crops. - International 

Journal of Computing.. 

16. Mamdani E.H. Application of fuzzy algorithms for the control of a simple dynamic 

plant [Text] / E.H. Mamdani // In Proc IEEE. – 1974. – 121 – 159 p.p. 

17. Mezhuyev, Vitaliy; Shvorov, Sergey; Dudnik, Alla; Chyrchenko, Dmitry; Gunchenko, 

Yurii. Method for the Forecasting Solar Radiation in the Systems of Technical Vision. - Advanced 

Science Letters Volume: 24 Issue: 10 Pages: 7519-7523. 

(http://www.ingentaconnect.com/content/asp/asl/2018/00000024/00000010/art00100). 

18. Shurub, Y. Realization techniques of statistical optimization modes of induction 

drives /Shurub, Y., Dudnyk, A.  /MEES Proceedings of the International Conference on Modern 

Electrical and Energy Systems. - 2018. - p. 68-72. 

19. Vitalii Lysenko (2017) Usage of Flying Robots for Monitoring Nitrogen in Wheat 

Crops / Vitalii Lysenko, Oleksiy Opryshko, Dmytro Komarchuk, Nadiia Pasichnyk, Nataliia Zaets, 

Alla Dudnyk // The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and 

Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September, 2017, Bucharest, 

Romania. Vol1. P.30-34. 

20. Авдеева З.К. Когнитивное моделирование для решения задач управления 

слабоструктурированными системами [Текст] / З.К. Авдеева, С.В. Коврига, Д.И. Макаренко 

// Управление большими системами. – 2007. – № 16. – С. 26 – 39. 

21. Аксенов С.В., Новосельцев В.Б. Организация и использование нейронных сетей 

(методы и технологии) / Под общ. ред. В.Б. Новосельцева. – Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – 

128 с.  

22. Алгоритм прийняття рішень для проведення крапельного зрошення в теплиці із 

використанням інформації про стан рослини / Решетюк, В. М., Лендєл, Т. І., Куляк, Б. В. // 

Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – 2017. Вип. 261. С. 

111—120. 

23. Александров А. Г. Оптимальные и адаптивные системы / А.Г. Александров. –

М.: Высшая школа, 1989. – 263 с. 

24. Аналіз енергетичних характеристик виробничих процесів тепличних комплексів 

та обґрунтування шляхів підвищення їх енергоефективності. Матеріали XVІІІ Міжнародної 

науково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних 

системах. Наука, освіта і практика». І. Ю. Якименко, В. П. Лисенко, А. О. Дудник. 

25. Богданович Л. С. Про деякі шляхи енергозбереження в системах опалення та 

вентиляції будівель / Л. С. Богданович, А. С. Клепанда, П. В. Пашко, Е.Б. Філіпов. – // 

Енергетична ефективність та екологія. – 1997. – №2. – C. – 126-134. 

26. Бойко Р. О. Підсистема динамічного перерозподілу задач керування в 

організаційно-технічних (технологічних) системах/ Р.О. Бойко//Сучасні методи, 



154 

 
інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-

технічними та технологічними комплексами: Матеріали V Міжнародної науково-технічної 

Internet-конференції. -  Київ,2018. – С. 292-293. 

27. Бойко Р.О. Комплексуваня методів керування організаційно-технічними 

(технологічними) системами з використанням інформаційних технологій / Р.О. Бойко// 

Виробництво & Мехатронні Системи 2018: матеріали II-й Міжнародної конференції, 

Харків, 25-26 жовтня 2018р. с. 17-20. 

28. Брукс К.  Применение статистических методов в метеорологии / К. Брукс, Н. 

Карузерс // – Л.:  Гидрометеоиздат, 1963. – 416 с. 

29. Брукс К.  Применение статистических методов в метеорологии / К. Брукс, Н. 

Карузерс // – Л.:  Гидрометеоиздат, 1963. – 416 с. 

30. Бусленко Н. П. Метод статистических испытаний / Н. П. Бусленко, Ю. А. 

Шрейдер. – М.: ГИФМЛ. – 1961. – 113 с. 

31. Вентцель Е. С. Теория вероятности / Е. С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 

с. 

32. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика - М., 

Высш.шк., 2003.- 479 с.  

33. Горелова Г.В. Исследование слабоструктурированных социально-

экономических систем: когнитивный подход [Текст] / Г.В. Горелова, Е.Н. Захарова, С.А. 

Радченко. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2006. – 334 с. 

34. Дудник А.О. Інформаційне забезпечення та методи розробки бази даних системи 

керування біотехнічним об’єктом. // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених  "Інформаційні технології: економіка, 

техніка, освіта". 14-15 листопада 2017. 

35. Дудник А.О. Інформаційні аспекти при побудові систем керування 

агропромисловим виробництвом. // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної Іnternet-

конференції "Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем 

керування організаційно-технічними та технологічними комплексами". 22-23 листопада 

2017. 

36. Дудник А.О. Методи побудови ресурсоефективних систем керування 

тепличними комплексами // А.О. Дудник  / Актуальні проблеми наук про життя: матеріали 

IV Міжнародної науково‐практичної конференції молодих вчених. Київ,2018 р. - С.58-59. 

37. Дудник А.О. Особливості розробки систем керування електротехнічними 

комплексами в біотехнологічних об’єктах. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і 

природокористуванні 2017". 23-24 червня 2017. 

38. Дудник А.О. Розробка апаратної конфігурації і програмного забезпечення для 

автоматичної обв’язувальної машини Fromm MH600 з використанням TIA Portal v14 2018// 

Дудник А. О. Пасєка Р.О. / Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних 



155 

 
систем: матеріали науково-практичної конференції студентів і аспірантів. - Київ, 2018. – 

С.45-46. 

39. Дудник А.О., Поліщук Д.В. Побудова нейро-нечіткої підсистеми керування 

температурним режимом в теплиці. // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених  "Інформаційні технології: економіка, 

техніка, освіта". 14-15 листопада 2017. 

40. Дудюк Д. Л. Розробка алгоритмів автоматизованого керування 

технологічними процесами / Д. Л. Дудюк. – Л.: ЛЛТІ. – 1982. – 82с. 

41. Егоров К.В. Основы теории автоматического регулирования. М.: Энергия, 1967.-

648 с. 

42. Заєць Н.А. Експериментально-статистичне дослідження теплиці як об’єкта 

керування з метою підвищення ресурсоефективності виробництва/ Н.А.Заєць, А.О. Дудник, 

І.Ю. Якименко. // Енергетика і автоматика. - 2017. - № 4. - С. 200-211. 

43. Згуровский М.З. Нелинейный анализ и управление бесконечномерными 

системами  / М.З. Згуровский, В.С. Мельник. – К.: Наукова думка, 1999. –630 с. 

44. Кибзун и др. Теория вероятностей и математическая статистика. базовый курс с 

примерами и задачами. М.: Физматлит, 2002. - 224 с. 

45. Клюев А. С., Оптимизация автоматических систем управления по 

быстродействию/ А. С. Клюев, А. А. Колесников. – М.: 1982. – 238 с. 

46. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. 

Круглов. – М. : Горячая линия–Телеком, 2002. – 382 с. 

47. Куртенер Д. А. Климатические факторы и тепловой режим в открытом и 

защищенном ґрунте / Д. А. Куртенер, И. Б. Усков //  – Л.: Гидрометеоиздат. – 1982. – 235 с. 

48. Ладанюк А.П., Заєць Н.А., Власенко Л.О. Сучасні технології конструювання 

систем автоматизації складних об’єктів: монографія. - К.: видавництво Ліра-К, 2016. - 312с 

49. Лисенко  В.П. Оптимізація витрат енергії в теплицях / В.П.Лисенко, А.О. 

Дудник, І.Ю.Якименко // Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. П. Василенка. Технічні науки. Випуск 187 «Проблеми 

енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНУТСГ, 2017. – С. 

72-73. 

50. Лисенко В. П. Алгоритм формування стратегій керування процесом 

вирощування рослин у теплиці з урахуванням їх стану. / В.П.Лисенко, Т. І.  Лендєл 

//Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК Випуск 283, 2018, с. 

118-124  

51. Лисенко В. П. Використання БШІА для дистанційного зондування посівів під 

час програмування врожаю / Лисенко В. П., Опришко О. О. Комарчук Д. С., Пасічник Н. А. 

// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 2017. Вип. 256. С. 69—78. 

52. Лисенко В. П. Математична модель енерговитрат у теплиці / В. П. Лисенко, 

А. О. Дудник, А. О. Мірошник  // Науковий вісник НУБіП України, 184, частина друга, серія 

«Техніка та енергетика АПК», Київ-2013. –  С.119-128. 



156 

 
53. Лисенко В. П. Математичне моделювання витрат природного газу на 

опалення теплиць та його результати / В. П. Лисенко, С. А. Шворов, В. М. Штепа, А. О. 

Дудник // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного 

університету  рн. Т.Шевченка. – 2013. – № 43.– С. 62–67. 

54. Лисенко В. П. Методологічні підходи щодо радіочастотної корекції результатів 

дистаншиного зондування посівів, отриманих за допомогою БШІА / Лисенко В. П., 

Опришко О. О. Комарчук Д. С. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. 2017. Вип. 261. С. 69—78. 

55. Лисенко В. П. Природні збурення біотехнічних об’єктів, їх моделювання та 

прогнозування / В. П. Лисенко, Н.А. Заєць, Б.Л. Головінський, В.М. Штепа – К.: 

НУБіП України. – 2014. – 112 с. 

56. Лисенко В. П. Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, 

нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм  / В. П. Лисенко, Н. А. Заєць, А. О. Дудник, 

В. О. Мірошник. - К.: НУБіП України, 2014. – 341 с. 

57. Лисенко В.П. Аналіз енергетичних характеристик виробничих процесів 

тепличних комплексів та обґрунтування шляхів підвищення їх енергоефективності //  І. Ю. 

Якименко, В. П. Лисенко, А. О. Дудник / Проблеми енергоресурсозбереження в 

електротехнічних системах. Наука, освіта і практика: матеріали XVІІІ Міжнародної 

науково-технічної конференції. -  Кременчук, 2018. – Вип. 5/2018. – С.160-162. 

58. Лисенко В.П. Електротехнічні  комплекси  і  системи  для тепличних 

комбінатів / В.П. Лисенко,  І.М. Болбот , Т.І. Лендєл // Проблеми сучасної електротехніки – 

2018 : матеріали ХV Міжнародної науково-технічної конференції. - Київ, 2018.  

59. Лисенко В.П. Особливості побудови нейро-нечіткої системи керування 

енерговитратами у теплицях // В.П.Лисенко, А.О. Дудник, І.Ю. Якименко. // Енергетика і 

автоматика. - 2017. - № 3. - С. 60-69. 

60. Лисенко В.П. Формування стратегій керування процесом вирощування 

рослин у теплиці з урахуванням їх станів та якості продукції /Лисенко В.П., Лендєл Т.І.  

//Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  присвячена до 120-річчя НУБіП 

України. - м. Бережани, 2018. – С. 348-349. 

61. Лобок О.П. Чисельне моделювання стабільності D-області стійкості дробових 

лінійних динамічних систем / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, М. А. Сич, Л. Г. Віхрова // 

Харчова промисловість. – 2018. - № 23. – С. 122-130. 

(http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28179). 

62. Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных 

проблем / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 864 с.  

63. Мартыненко И. И. Проектирование систем автоматики. 2-е изд. перераб. и 

доп. / И. И. Мартыненко, В. Ф. Лысенко – М.: Агропромиздат. – 1990. – 243 с. 



157 

 
64. Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування: навчальний 

посібник // В.П. Лисенко, В.М. Решетюк, В.О. Мірошник, Н.А. Заєць. – К.: КомПрінт, 2017. 

– 621 с. 

65. Микроклиматические основы тепличного овощеводства / Пер. с болг. Е. С. 

Сигаева. С предисл. Н. С. Гончарука. – М.: Колос, 1982. – 175с. 

66. Мірошник, В. О. Імітаційне моделювання теплообмінника для підігрівання 

виноградного соку як об’єкта керування. / Мірошник, В. О., Лендєл, Т. І. // Енергетика та 

автоматика. – 2017. № 3. - С. 92-100. 

67. Нейронные сети. StatSoft. Электронный учебник по статистике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

68. Ничипорович А. А. Фотосинтетическая деятельность растений на посевах / 

А. А. Ничипорович, А. В. Строганова, Н. Чмора, И. П. Власова. – М.: АН СССР. – 1961. – 

136 с. 

69. Особливості автоматизації у спорудах закритого ґрунту: монографія // В. П. 

Лисенко, А.О.Дудник, Т.І.Лендєл. – К. : НУБіП України, 2017. – 153 с. 

70. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с польского И.Д. 

Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с. 

71. Охріменко В.В., Заєць Н.А. Побудова математичної моделі мікроклімату в 

теплиці // Тези доповідей  IV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції "Сучасні 

методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління 

організаційно-технічними та технологічними комплексами", - Київ, НУХТ, 22-23 листопада 

2017р.– С. 130-131. 

72. Пат. 76175 UA, МПК G05B 13/00 (2012) Система управління процесом 

утримання біологічних обєктів / Лисенко Віталій Пилипович; Штепа Володимир 

Миколайович; Заєць Наталія Анатоліївна; Болбот Ігор Михайлович; Дудник Алла 

Олексіївна, заявник і власник Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. – № u201207133; заявл. 12.06.2012 ; опубл. 25.12.2012, Бюл. 

№ 24, 2012 р. 

73. Пат. 76177 UA, МПК G05B 13/00 (2012) Система управління процесом 

утримання біологічних обєктів / Лисенко Віталій Пилипович; Штепа Володимир 

Миколайович; Голуб Белла Львівна; Щербатюк Вадим Леонідович, заявник і власник 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № u201207136; 

заявл. 12.06.2012 ; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24, 2012 р. 

74. Пат. 85587 UA, МПК G05B 13/00 (2012) Система управління біотехнічними 

обєктами / Лисенко Віталій Пилипович; Решетюк Володимир Михайлович; Штепа 

Володимир Миколайович, заявник і власник Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. – № u201306649; заявл. 28.05.2013 ; опубл. 25.11.2013, Бюл. 

№ 22, 2013 р. 



158 

 
75. Пат. 86252 UA, МПК G05B 13/00 (2012) Система управління біотехнічними 

обєктами / Лисенко Віталій Пилипович; Заєць Наталія Анатоліївна; Штепа Володимир 

Миколайович; Дудник Алла Олексіївна, заявник і власник Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. – № u201306656; заявл. 28.05.2013 ; опубл. 

25.12.2013, Бюл. № 24, 2013 р. 

76. Попович А.В., Заєць Н.А. Аналіз рівня автоматизації пивзаводу // Тези доповідей  

IV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції "Сучасні методи, інформаційне, 

програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та 

технологічними комплексами", - Київ, НУХТ, 22-23 листопада 2017р.– С. 132-133. 

77. Пустовар Б.О., Заєць Н.А. Моделювання системи регулювання мікроклімату в 

комплексах вирощування грибів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, 

телекомунікаціях, енергетиці та транспорті» - Кропивницький, ЦНТУ, 16-17 листопада 

2017р. – С. 17-18. 

78. Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд. / С. 

Рассел, П. Норвиг; пер. с англ. – М. : Вильямс. – 2006. – 1408 с. 

79. Решетюк, В. М. Вибір структури та розробка моделі системи керування 

мікрокліматом при ідентифікації теплиці в класі біотехнічних систем. / Решетюк, В. М., 

Мірошник, В. О., Лендєл, Т. І., Куляк, Б. В. // Енергетика та автоматика. – 2017. № 2. - С. 

116-127. 

80. Рідкокаша А. А. Основи систем штучного інтелекту : навч. посіб. / А. А. 

Рідкокаша, К. К. Голдер. – Черкаси: «ВІДЛУННЯ-ПЛЮС», 2002. – 240 с. 

81. Болбот І. М. Особливості застосування інтелектуальних систем при керуванні 

електротехнічними комплексами в промисловій теплиці. ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій 

та автоматики в АПК», Київ, 21-22 лютого 2016 року: тези доповіді. С. 51–53  

82. Болбот І. М. Підсистема комплексної оцінки рівня якості томатів системи 

керування електротехнічними комплексами в промисловій теплиці. Міжнародна науково-

практична конференція з нагоди 120-річчя заснування НУБіП України. Проблеми розвитку 

систем енергетики і автоматики. Том 5, Київ, 23-25 травня 2018 року: тези доповіді. С. 32–

33. 

83. Болбот І. М. Екзергоекономічна оптимізація енергетичних систем. Науковий 

вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. 2011. № 166 Частина 4. С. 126–

133  

84. Болбот І. М. Енергоефективна нейромережева підсистема керування 

електротехнічним комплексом в промисловій теплиці. V Міжнародна науково-практична 

конференція. Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та 

автоматики в АПК. Київ, 19-20 грудня 2019 року: тези доповіді. С. 126–127  



159 

 

85. Болбот І. М. Моделювання факторів життєзабезпечення рослини в 

системі рослина-ґрунт-повітря. Науковий вісник НУБіП України. Серія: 

Техніка та енергетика АПК. 2014. № 194 Частина 2. С. 50–57. Тараканов Г. И. 

Овощеводство защищенного ґрунта // Г. И. Тараканов, Н. В. Борисов, В. В. Климов. – М.: 

Колос, 1982. – 303 с. 

86. Федоткин И.М. Математическое моделирование, теория технологических 

процессов и их интенсификация [Текст] / И.М. Федоткин, И.С. Гулый. – К.: Арктур-А, 1998. 

– 416 с.  

87. Физиология растений: Учебник для студ. вузов / Н. Д. Алехина, Ю. В. Балнокин, 

В. Ф. Гавриленко и др.; Под. ред. И. П. Ермакова. - М.: Издательский центр «Академия», 

2005. 640 с. 

88. Фомин В. Н. Адаптивное управление динамическими объектами /               В. 

Н. Фомин,  А. Л. Фрадков, В. А. Якубович. – М.: 1981,  – 448 с. 

89. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание. Пер. с англ. – М.: Изд. 

дом «Вильямс», 2006. – 1104 с.  

90. Хоккинс Д. Об интеллекте. М.: Издательский дом «Вильямс«, 2007, 240 с. 

91. Червяков Н.И., Сахнюк П.А., Шапошников А.В., Ряднов С.А. Моду- лярные 

параллельные вычислительные структуры нейропроцессорных систем – М.: Физматлит, 

2003. – 288 с.  

92. Чисельне моделювання стабільності D-області стійкості дробових лінійних 

динамічних систем / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, М. А. Сич, Л. Г. Віхрова // Харчова 

промисловість. – 2018. - № 23. – С. 122-130. 

(http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28179). 

93. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. –М: Мир, 1975. 

94. Ю.В. Шуруб, А.О. Дудник. Оптимізація регуляторів асинхронних 

електроприводів при стохастичних навантаженнях у робочих та пускових режимах. // 

Матеріали XXIV Міжнародної конференції з автоматичного управління Автоматика – 2017, 

м. Київ, Україна, 13-15 вересня 2017 року, тези конференції: НУБіП, 2017р. – с. 214-215.  

95. Ю.Шуруб, А. Дудник, Д.Лавінський. Методика проектування асинхронного 

електропривода з випадковим навантаженням при живленні від однофазної мережі. - 

Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. - Випуск 263. С. 217-

223. 

96. А. О. Дудник, М. А. Гачковська, Н. А. Заєць, Т. І. Лендєл, І. Ю. Якименко 

Керування тепличним комплексом з використанням синергетичного підходу та нейронних 

мереж http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/176157/176532   

97. В.П. Лисенко, І.М. Болбот, Т.І. Лендєл, ФІТОТЕМПЕРАТУРНИЙ КРИТЕРІЙ 

ОЦІНКИ РОЗВИТКУ РОСЛИНИ "Енергетика і автоматика", №3, 2013 р. 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/download/3805/3724 



160 

 
98. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Методи і 

засоби сучасного автоматизованого управління технологічними процесами”, Укладачі: В. 

В. Осипенко, В. Л. Щербатюк, 2,3 ум. друк. арк., Київ 2014. 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u144/rp_metodi_ta_zasobi_suchasnogo_autp_v_tvarin-

magistri2k_2020.pdf  

99. Масляк П.О. (упорядник) Хрестоматія з географії України: [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу [https://geoknigi.com/book_view.php?id=472], (дата звернення 

11.05.2020). – Назва з екрана.  

100. Звіт з оцінки впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планової діяльності 2019573576, [Електронний ресурс]. –  Режим 

доступу 

[http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/3576/reports/7f104f0bfe436c57811f1f33b65c1b44.p

df ], (дата звернення 11.07.2020). – Назва з екрана.  

101. Егоров К.В. Основы теории автоматического регулирования. М.: Энергия, 

1967. – 648 с. 

102. Probability Theory with Applications to Science and Engineering – A Series of 

Informal Lectures [Електронний ресурс]. E.T. Jaynes’ manuscript entitled: “Probability Theory 

with Applications to Science and Engineering – A Series of Informal Lectures”, 1974. . –  Режим 

доступу https://cnx.org/contents/hDU5uzaA@2/The-Q-function  

103. The Effect of Temperature and Mean Cumulative Daily Light Intensity on Fruiting 

Behavior of Greenhouse-grown Tomato: [Електрон. ресурс]. / Sezgin Uzun // The University of 

Ondokuz Mayıs, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. 2007. – 132(4). – Р. 459–

466. – Режим доступу: до журн.: http://journal. ashspublications.org/content/132/4/459.full.pdf 

104. Електронний архів Національного університету харчових технологій 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26587/1/%25D0%25B0.pdf (дата 

звернення 11.07.2020). – Назва з екрана. 

105. Основи статистики та аналізу даних. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://socialdata.org.ua/manual4/ (дата звернення 11.07.2020). – Назва з екрана.  

106. ДИПЛОМ Sapsai_151_AKIT_Mag_DFN_2018.docx / Сапсай Олександр 

Володимирович / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

(ННІ_Energetiki) 

107. Квєтний Р.Н., Богач І.В., Бойко О.Р., Софина О.Ю., Шушура О.М. 

Компютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислення. Частина 1 / Вінницький 

національний технічний університет 2014 рік 



161 

 
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fksa/2kvetnyj_komp'yuterne_modelyuvannya_system_proces

iv/t1/13..htm 

108. Дис. канд. наук Глущенко М. С.  Моделювання і оптимальне керування 

періодичними процесами в утфельних вакуум-апаратах 2008 р 

109. ДИПЛОМ tnpu/Diplomni/Diplomni_2012/12d280 /Зубрецька С. Б/Zubretska 

S..doc Автор : tnpu Клієнт V. Hnatyuk Ternopil National Pedagogic University (TNPU)  

110. Гончаренко, Б. М. Вдосконалення функціональної структури систем 

автоматичного керування технологічними об’єктами / Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок // 

Харчова промисловість. - 2015. - № 17. - С. 121-126.  

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22427 

111. В. В. Козирський, В. В. Момотюк ЕНЕРГОАУДИТ ХЛІБОКОМБІНАТУ – 

ОСНОВА РОЗРОБКИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СТВОРЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИМ 

КОМПЛЕКСОМ Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка 

та енергетика АПК» перейменовано в науковий журнал «Техніка та енергетика» 

/ «Machinery & Energetics» ISSN 2663-1342  К. 2016 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/viewFile/7995/7657 

112. ДИСЕРТАЦІЯ Власенко Л.О. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПІДСИСТЕМАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ НУХТ 2010 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/vlasenko.pdf 

113.Б.М. Гончаренко, О.П. Лобок ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

СТРУКТУРИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 

ОБ’ЄКТАМИ ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ № 17, 2015 

114.Ладанюк А.П., Власенко Л.О. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ 

СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ - МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ Інтегровані технології та енергозбереження 3’2013 сс.15-

19   http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/ite/2013/2013_3.pdf 

115.Л.О. Власенко, доц., канд. техн. наук, М.Д. Місюра, доц., канд. техн. наук, А.П. 

Ладанюк, проф., д-р техн. наук, В.Д. Кишенько, проф., канд. техн. наук Автоматизоване 

керування технологічним комплексом виробництва пива на основі сценарноцільового 

підходу // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, 

автоматизація, вип. 26, 2013р. cc 147-155 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-



162 

 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FIL

E_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkntu_2013_26_27.pdf 

116.А.П. Ладанюк, Я.В. Смітюк, Л.О. Власенко, Ю.О. Чорна Системний аналіз 

складних систем управління. Практикум [Електронний ресурс]: Навчальний посібник /– К.: 

НУХТ, 2014. – 157 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/37.49.pdf 

117.Тюкін В.М. Моделювання систем: навч. посібник / В.Н.Тюкін. - Вологда: 

Вогтом, 2009. - 138 с.: Іл. http://uadoc.zavantag.com/text/14098/index-1.html?page=5 

118.Інтернет-ресурс [Основі положення теорії нейронних мереж] [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/5-72191.html 

119.Л. В. Дранишников ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ Навчальний 

посібник Кам'янське "ДДТУ" 2018   http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/3/19/3-19-b7.pdf 

120.В.В. Каплун, В.М. Штепа, С.С. Макаревич НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ 

ДЖЕРЕЛАМИ У СИСТЕМІ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ЛОКАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ISSN 

1813-5420 (Print). Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 2 

http://energy.kpi.ua/article/download/190002/189806 

121.ДИСЕРТАЦІЯ  Черенцький М.В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРИГОТУВАННЯ ПИВНОГО СУСЛА НА ОСНОВІ 

ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22955/1/Chernetski%202016.pdf 

122.Інтернет-ресурс [Синтез нечіткого регулятора електроприводу постійного 

струму в середовищі «MatLab»] [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://uadoc.zavantag.com/text/10680/index-9.html 

123.Інтернет-ресурс [ОБРОБКА І ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ. СУЧАСНІ 

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ] [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://subject.com.ua/article/article2018/152.html 

124.М. Корчемний, В. Федорейко ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ 

НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В СЕРЕДОВИЩІ MаtLAB // ВІСНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 2008. Том 13. № 3 cc. 126-137 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17217/2/TSTUB_2008v13n3_Korchemny_N-

Bases_of_a_technique_127-137.pdf 

125.Кононюк А.Ю. К65 Нейроні мережі і генетичні алгоритми – К.:«Корнійчук», . 

2008. – 446 с. ISBN 978-966-7599-

50   http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/neyron.pdf 



163 

 
126.ДИПЛОМ Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University(CNU) (Deanery) 

127.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інтелектуальні 

системи” для студентів спеціальності 151 усіх форм навчання – Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: О.О. Фомін, К.М. Філоненко, В.В. П’яних. - 

Одеса: ОНПУ, 2017. - 54 с. http://edu.cassiopeia.com.ua/lib/is_5k_ukr.pdf 

128. Інтернет-ресурс[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://gerbest.com.ua/uk/arduino-modul-gsm-gprs-na-sim800l-antenna 

129. Дипломний проєкт на здобуття ступеня бакалавра за освітньо-професійною 

програмою «Метрологія та вимірювальна техніка» спеціальності 152 «Метрологія та 

інформаційно вимірювальна техніка» на тему: «Цифровий люксметр з системою 

позиціонування» Грижак Андрій Петрович. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34756/1/Hryzhak_bakalavr.pdf 

130. Інтернет-ресурс[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/SCADA 

131. Інтернет-ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://otherreferats.allbest.ru/programming/00786860_0.html 

132. Інтернет-ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/CODESYS 

133. Офіційний сайт Arduino [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.arduino.cc.  

134. Наукові праці Національного університету харчових технологій ТОМ 23 №6 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26512/1/T_23_%E2%84%96_6.pdf 

135. Електронний архів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FIL

E_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npnukht_2017_23_6_4.pdf   

136. Інтернет  ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://docplayer.net/84326213-Viyskovogo-institutu-kiyivskogo-nacionalnogo-universitetu-

imeni-tarasa-shevchenka-vihodit-4-razi-na-rik.html  

137. Електронний архів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://91.219.144.9/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=DA&P21DBN=DA&Z21ID=&

Image_file_name=Lysenko,%20V._copy.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

138. Електронний архів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-



164 

 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FIL

E_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zvjazok_2014_3_6.pdf  

139. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 

2020. 250 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:    http://www.bati.nubip.edu.ua/Doc/Conference/Conf_2020_april/Bati-Work-CAE-

10_04_2020.pdf  

140. Авт. дис. канд. наук Глущенко М. С.  Моделювання і оптимальне керування 

періодичними процесами в утфельних вакуум-апаратах 2008 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:    http://referatu.com.ua/referats/7569/175622  

141. Інтернет  ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/62.pdf 

142. Інтернет  ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://agromage.com/stat_id.php?id=749 

143. Інтернет  ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7398/1/Kudrenko.pdf 

144. Штепа В.М. 4/30/2020 Sumy State University  

145.  Білоконь Т.М. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ// 

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки №1 (56) Том 2. 2012 – режим 

доступу http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/639.pdf 

146.  Інтернет  ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://greenhouse. 

at.ua/publ/energoefektivna_teplicja_z_vikoristannjam_tradicijnikh_dzherel_ta_sonjachnoji_ener

giji/1-1-0-3 

147. Інтернет  ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fksa/2kvetnyj_komp%27yuterne_modelyuvannya_system_pr

ocesiv/t1/13..htm 

 



165 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

ДОДАТКИ 
 

 

 

 

 

 



Додаток А 

Статистична інформація щодо використання ресурсів  ПрАТ « Комбінат «Тепличний», смт. Калиніка 

Броварського р-ну, Київської обл. 

Дата Тзов, °C 
Радіація, 

Вт/м2 

Відносна 
вологість, 
внутр. % 

Твнутр,°C Контур 1 Контур 2 Контур 3 СО2 
Витрата 
газу, м3 

Потужність 
нагріву, 
Вт/год 

Твнутр,°C Вологість 

15.01.2018 2,7 281,0 61,9 14,3 30,7 43,4 0,0 0,0 480,0 2400,0 16,8 16,8 

16.01.2018 -3,0 299,0 58,5 13,3 32,2 25,1 0,3 484,0 584,0 2920,0 15,6 15,6 

17.01.2018 -3,8 192,0 59,1 14,8 35,3 31,2 17,5 583,0 640,0 3200,0 17,4 17,4 

18.01.2018 -4,8 79,8 60,6 14,8 35,3 31,2 17,5 440,0 632,0 3160,0 17,4 17,4 

19.01.2018 -4,0 122,0 62,2 13,0 35,2 16,9 53,4 445,0 328,0 1640,0 15,4 15,4 

20.01.2018 -3,7 148,0 65,5 17,1 49,5 69,8 0,0 498,0 400,0 2000,0 20,2 20,2 

21.01.2018 0,5 78,1 66,0 11,0 46,5 47,4 0,0 704,0 560,0 2800,0 12,9 12,9 

22.01.2018 1,0 336,0 70,7 20,2 -0,6 29,9 0,0 573,0 472,0 2360,0 23,8 23,8 

23.01.2018 1,5 302,0 71,3 21,2 0,0 0,6 0,0 797,0 632,0 3160,0 25,1 25,1 

24.01.2018 -0,8 65,0 73,9 19,0 53,4 76,9 0,0 691,0 472,0 2360,0 22,4 22,4 

25.01.2018 -3,0 231,0 71,0 13,3 38,4 40,2 0,0 600,0 400,0 2000,0 15,7 15,7 

26.01.2018 -10,0 313,0 59,2 20,6 58,9 35,0 65,1 1680,0 600,0 3000,0 24,3 58,3 

27.01.2018 -2,0 147,0 71,6 18,0 59,9 59,3 0,0 713,0 900,0 4500,0 21,2 70,7 

28.01.2018 -3,0 149,0 75,2 18,8 55,2 59,5 0,0 713,0 340,0 1700,0 22,2 74,3 

29.01.2018 -1,0 145,0 77,3 17,8 55,1 0,0 30,9 760,0 410,0 2050,0 21,0 76,4 

30.01.2018 -1,2 382,0 66,1 20,2 45,7 35,8 50,7 867,0 350,0 1750,0 23,9 65,2 

31.01.2018 -8,0 375,0 68,1 21,2 0,4 43,3 24,4 849,0 600,0 3000,0 25,1 67,2 

01.02.2018 -6,8 95,4 74,9 17,9 64,9 65,4 64,1 849,0 640,0 3200,0 21,1 74,0 

02.02.2018 -2,4 175,0 80,5 19,4 60,0 45,1 0,0 700,0 800,0 4000,0 22,9 79,6 

03.02.2018 -2,5 96,5 66,1 18,4 59,4 83,4 0,0 622,0 540,0 2700,0 21,7 65,2 

04.02.2018 -2,3 141,0 77,5 18,7 48,5 59,8 0,0 699,0 1100,0 5500,0 22,1 76,6 

05.02.2018 -3,2 109,0 82,2 17,6 53,9 54,8 0,0 615,0 780,0 3900,0 20,7 81,3 

06.02.2018 -8,2 186,0 63,7 17,8 63,8 85,3 77,0 721,0 500,0 2500,0 21,0 62,8 



168 

 

Продовження таблиці. Додаток А 

07.02.2018 -12,1 173,0 72,5 18,2 88,5 75,5 37,0 418,0 1420,0 7100,0 21,5 71,6 

08.02.2018 -13,1 281,0 71,9 18,9 48,6 55,1 35,9 886,0 590,0 2950,0 22,3 71,0 

09.02.2018 -11,2 413,0 74,2 23,5 0,0 40,7 35,3 832,0 760,0 3800,0 27,7 73,3 

10.02.2018 -9,1 348,0 78,2 21,1 39,4 40,1 0,0 802,0 530,0 2650,0 24,9 77,3 

11.02.2018 -5,2 98,5 81,4 18,6 40,7 71,1 23,6 547,0 700,0 3500,0 21,9 80,5 

12.02.2018 -5,7 224,0 84,9 19,3 40,7 39,7 31,3 653,0 290,0 1450,0 22,7 84,0 

13.02.2018 -5,3 453,0 79,5 29,1 47,7 45,2 0,0 725,0 450,0 2250,0 34,3 78,6 

14.02.2018 -3,5 171,0 82,9 19,2 57,2 77,5 0,0 775,0 370,0 1850,0 22,6 82,0 

15.02.2018 0,4 469,0 83,5 26,1 0,0 45,2 0,0 832,0 1000,0 5000,0 30,8 82,6 

16.02.2018 -1,2 468,0 84,9 27,8 0,3 41,2 0,0 801,0 460,0 2300,0 32,9 84,0 

17.02.2018 4,1 426,0 85,3 25,4 0,0 1,0 0,0 721,0 450,0 2250,0 29,9 84,4 

18.02.2018 3,5 131,0 90,3 20,5 41,0 0,0 0,0 531,0 240,0 1200,0 24,1 89,4 

19.02.2018 6,2 360,0 87,7 25,0 0,0 0,0 0,0 677,0 420,0 2100,0 29,5 86,8 

20.02.2018 5,9 469,0 76,1 23,9 0,0 46,1 0,0 553,0 290,0 1450,0 28,2 75,2 

21.02.2018 6,0 184,0 84,7 18,3 46,9 61,5 0,0 742,0 210,0 1050,0 21,6 83,8 

22.02.2018 6,0 228,0 85,3 18,3 54,4 54,5 0,0 709,0 270,0 1350,0 21,6 84,4 

23.02.2018 1,7 543,0 79,7 23,3 0,0 39,7 0,0 669,0 200,0 1000,0 27,5 78,8 

24.02.2018 9,5 103,0 88,4 19,2 47,2 42,6 0,0 685,0 1250,0 6250,0 22,6 87,5 

25.02.2018 3,8 547,0 66,9 25,8 0,2 46,7 0,0 593,0 500,0 2500,0 30,5 66,0 

26.02.2018 2,5 194,0 87,8 18,8 42,0 43,1 0,0 583,0 420,0 2100,0 22,1 86,9 

27.02.2018 8,6 593,0 85,1 23,0 0,0 39,8 0,0 734,0 610,0 3050,0 27,1 84,2 

28.02.2018 7,5 327,0 79,0 22,5 29,4 44,5 0,0 743,0 1300,0 6500,0 26,6 78,1 

01.03.2018 8,8 434,0 73,0 23,3 0,0 50,6 0,0 534,0 1480,0 7400,0 27,4 72,1 

02.03.2018 6,8 109,0 83,3 21,2 39,8 44,3 0,0 707,0 380,0 1900,0 25,0 82,4 

03.03.2018 8,3 369,0 71,0 23,9 44,9 39,5 0,0 812,0 1200,0 6000,0 28,2 70,1 

04.03.2018 10,1 526,0 78,2 24,1 0,0 46,3 0,0 433,0 400,0 2000,0 28,5 77,3 

05.03.2018 9,2 468,0 74,3 24,5 28,1 45,2 0,0 684,0 300,0 1500,0 29,0 73,4 

06.03.2018 10,1 517,0 87,3 24,0 32,1 0,0 0,0 513,0 610,0 3050,0 28,3 86,4 

07.03.2018 9,7 305,0 87,3 22,4 41,3 29,6 0,0 701,0 820,0 4100,0 26,4 86,4 

08.03.2018 11,0 416,0 83,0 23,6 33,3 0,0 0,0 543,0 320,0 1600,0 27,9 82,1 
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Продовження таблиці. Додаток А 

09.03.2018 5,9 546,0 79,1 25,1 38,9 47,0 0,0 623,0 380,0 1900,0 29,6 78,2 

10.03.2018 9,4 588,0 75,8 23,9 35,7 49,7 0,0 651,0 500,0 2500,0 28,2 74,9 

11.03.2018 10,7 353,0 77,7 22,4 35,9 46,1 0,0 648,0 320,0 1600,0 26,4 76,8 

12.03.2018 7,1 295,0 84,1 22,2 34,6 45,2 0,0 727,0 610,0 3050,0 26,2 83,2 

13.03.2018 7,5 595,0 75,6 24,1 38,6 39,7 0,0 505,0 600,0 3000,0 28,4 74,7 

14.03.2018 10,4 37,0 86,0 19,7 43,2 68,2 0,0 763,0 600,0 3000,0 23,3 85,1 

15.03.2018 9,9 554,0 71,3 24,5 38,0 50,0 0,0 536,0 460,0 2300,0 28,9 70,4 

16.03.2018 9,9 695,0 69,8 24,2 39,3 50,4 0,0 672,0 360,0 1800,0 28,5 68,9 

17.03.2018 9,2 830,0 82,7 25,4 38,4 49,7 0,0 835,0 1320,0 6600,0 29,9 81,8 

18.03.2018 5,9 187,0 85,4 21,4 40,4 49,3 0,0 730,0 280,0 1400,0 25,3 84,5 

19.03.2018 4,8 182,0 88,2 22,2 39,5 49,9 0,0 659,0 470,0 2350,0 26,2 87,3 

20.03.2018 8,0 281,0 88,2 23,7 41,9 49,5 0,0 663,0 380,0 1900,0 28,0 87,3 

21.03.2018 8,9 627,0 74,4 24,1 43,8 39,6 0,0 465,0 480,0 2400,0 28,4 73,5 

22.03.2018 15,5 698,0 65,6 23,9 41,4 38,3 0,0 400,0 540,0 2700,0 28,2 64,7 

23.03.2018 7,9 154,0 86,8 21,8 40,0 50,0 0,0 617,0 500,0 2500,0 25,7 85,9 

24.03.2018 10,6 282,0 56,3 21,8 40,9 50,2 0,0 623,0 490,0 2450,0 25,7 55,4 

25.03.2018 6,2 643,0 80,2 24,1 42,0 49,9 0,0 632,0 480,0 2400,0 28,4 79,3 

26.03.2018 5,1 292,0 84,4 22,1 41,9 50,4 0,0 552,0 470,0 2350,0 26,1 83,5 

27.03.2018 7,8 550,0 74,0 20,9 39,9 37,8 0,0 544,0 500,0 2500,0 24,6 73,1 

28.03.2018 13,3 696,0 56,5 23,8 39,2 0,0 0,0 481,0 420,0 2100,0 28,1 55,6 

29.03.2018 12,8 810,0 74,7 22,0 40,3 0,0 0,0 510,0 210,0 1050,0 26,0 73,8 

30.03.2018 9,8 704,0 64,6 22,0 40,3 0,0 0,0 405,0 490,0 2450,0 26,0 63,7 

31.03.2018 9,8 340,0 80,6 22,0 51,2 40,6 0,0 549,0 680,0 3400,0 26,0 79,7 

01.04.2018 10,3 328,0 85,3 21,2 40,3 38,5 0,0 680,0 420,0 2100,0 25,0 84,4 

02.04.2018 19,2 668,0 54,5 24,9 -0,1 0,0 0,0 466,0 500,0 2500,0 29,4 53,6 

03.04.2018 21,1 0,0 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 379,0 580,0 2900,0 0,0 49,9 

04.04.2018 16,7 694,0 59,9 25,2 39,6 0,0 0,0 448,0 500,0 2500,0 29,7 59,0 

05.04.2018 14,9 716,0 66,8 23,0 -0,7 46,1 0,0 371,0 320,0 1600,0 27,1 65,9 

06.04.2018 16,9 537,0 68,4 23,6 42,9 0,0 0,0 562,0 250,0 1250,0 27,9 67,5 

07.04.2018 10,7 344,0 86,6 21,9 39,7 45,4 0,0 474,0 600,0 3000,0 25,8 85,7 
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Продовження таблиці. Додаток А 

08.04.2018 6,4 80,3 84,4 18,7 45,1 67,2 0,0 575,0 270,0 1350,0 22,1 83,5 

09.04.2018 9,8 826,0 74,5 21,8 45,4 39,5 0,0 403,0 510,0 2550,0 25,7 73,6 

10.04.2018 16,0 746,0 60,5 23,8 43,7 0,0 0,0 421,0 490,0 2450,0 28,1 59,6 

11.04.2018 17,7 743,0 57,0 24,0 43,5 0,0 0,0 398,0 500,0 2500,0 28,4 56,1 

12.04.2018 10,5 838,0 69,1 22,1 37,3 0,0 0,0 429,0 600,0 3000,0 26,1 68,2 

13.04.2018 14,4 691,0 76,2 22,1 0,0 49,5 0,0 366,0 490,0 2450,0 26,1 75,3 

14.04.2018 9,3 620,0 89,2 23,5 49,3 0,0 0,0 639,0 320,0 1600,0 27,8 88,3 

15.04.2018 9,5 711,0 79,6 22,1 50,0 0,0 0,0 454,0 400,0 2000,0 26,1 78,7 

16.04.2018 16,7 789,0 79,6 23,0 50,8 0,0 0,0 360,0 430,0 2150,0 27,2 78,7 

17.04.2018 7,3 829,0 74,7 22,9 49,9 0,0 0,0 354,0 320,0 1600,0 27,0 73,8 

18.04.2018 8,4 711,0 70,5 22,5 49,6 0,0 0,0 416,0 450,0 2250,0 26,5 69,6 

19.04.2018 8,1 807,0 67,6 22,3 44,5 0,0 0,0 411,0 330,0 1650,0 26,3 66,7 

20.04.2018 6,9 660,0 74,9 23,0 48,5 0,0 0,0 423,0 400,0 2000,0 27,1 74,0 

21.04.2018 7,4 817,0 75,0 22,5 48,5 0,0 0,0 233,0 400,0 2000,0 26,6 74,1 

22.04.2018 13,5 714,0 75,7 22,4 49,3 0,0 0,0 402,0 450,0 2250,0 26,4 74,8 

23.04.2018 13,5 984,0 85,2 22,4 50,6 0,0 0,0 571,0 420,0 2100,0 26,5 84,3 

24.04.2018 10,9 963,0 75,4 23,8 51,0 0,0 0,0 491,0 230,0 1150,0 28,1 74,5 

25.04.2018 14,2 829,0 64,9 21,4 44,3 0,0 0,0 476,0 520,0 2600,0 25,2 64,0 

26.04.2018 15,5 773,0 68,1 23,6 52,4 0,0 0,0 459,0 330,0 1650,0 27,8 67,2 

27.04.2018 18,7 790,0 64,6 24,4 49,3 0,0 0,0 236,0 300,0 1500,0 28,7 63,7 

28.04.2018 19,4 498,0 63,2 22,3 0,0 0,0 0,0 246,0 370,0 1850,0 26,3 62,3 

29.04.2018 22,0 781,0 56,9 24,4 0,0 0,0 0,0 358,0 470,0 2350,0 28,8 56,0 

30.04.2018 22,0 828,0 65,6 22,8 0,0 0,0 0,0 394,0 300,0 1500,0 27,0 64,7 

01.05.2018 12,4 955,0 80,0 22,5 45,3 0,0 0,0 376,0 340,0 1700,0 26,6 79,1 

02.05.2018 14,0 854,0 66,0 21,7 50,0 0,0 0,0 368,0 450,0 2250,0 25,6 65,1 

03.05.2018 15,5 828,0 60,0 22,4 43,4 0,0 0,0 388,0 420,0 2100,0 26,4 59,1 

04.05.2018 21,3 840,0 58,4 25,2 0,0 0,0 0,0 358,0 380,0 1900,0 29,8 57,5 

05.05.2018 19,3 846,0 51,4 25,3 0,0 0,0 0,0 357,0 360,0 1800,0 29,9 50,5 

06.05.2018 22,3 827,0 51,4 25,1 0,0 0,0 0,0 482,0 300,0 1500,0 29,6 50,5 

07.05.2018 26,9 975,0 69,3 29,6 0,0 0,0 0,0 428,0 310,0 1550,0 34,9 68,4 
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Продовження таблиці. Додаток А 

08.05.2018 25,7 819,0 64,7 29,1 45,0 0,0 0,0 399,0 430,0 2150,0 34,4 63,8 

09.05.2018 11,8 389,0 81,5 29,1 45,0 0,0 0,0 435,0 300,0 1500,0 34,4 80,6 

10.05.2018 6,4 1 010,00 85,1 22,0 43,1 0,0 0,0 635,0 380,0 1900,0 25,9 84,2 

11.05.2018 14,0 1 010,00 65,0 23,3 39,2 0,0 0,0 435,0 330,0 1650,0 27,5 64,1 

12.05.2018 14,6 851,0 70,3 22,0 50,0 0,0 0,0 419,0 430,0 2150,0 26,0 69,4 

13.05.2018 12,5 110,0 86,9 21,2 45,7 35,3 0,0 623,0 470,0 2350,0 25,0 86,0 

14.05.2018 12,5 187,0 88,9 21,3 45,7 0,0 0,0 612,0 460,0 2300,0 25,1 88,0 

15.05.2018 18,5 886,0 46,8 22,3 0,0 0,0 0,0 441,0 460,0 2300,0 26,3 45,9 

16.05.2018 20,6 926,0 57,6 25,0 45,1 0,0 0,0 439,0 470,0 2350,0 29,5 56,7 

17.05.2018 18,8 901,0 61,9 22,0 49,4 0,0 0,0 490,0 300,0 1500,0 26,0 61,0 

18.05.2018 20,6 898,0 48,8 23,3 45,7 0,0 0,0 502,0 330,0 1650,0 27,5 47,9 

19.05.2018 18,7 999,0 52,9 23,4 44,2 0,0 0,0 425,0 360,0 1800,0 27,6 52,0 

20.05.2018 18,9 898,0 66,3 23,9 49,3 0,0 0,0 413,0 390,0 1950,0 28,2 65,4 

21.05.2018 17,8 553,0 65,9 24,9 42,6 0,0 0,0 620,0 390,0 1950,0 29,4 65,0 

22.05.2018 23,7 891,0 60,6 23,6 0,0 0,0 0,0 451,0 400,0 2000,0 27,9 59,7 

23.05.2018 21,6 535,0 66,7 25,2 0,0 0,0 0,0 438,0 380,0 1900,0 29,7 65,8 

24.05.2018 25,4 571,0 70,3 25,3 0,0 0,0 0,0 606,0 350,0 1750,0 29,8 69,4 

25.05.2018 22,1 912,0 57,6 24,8 0,0 0,0 0,0 537,0 420,0 2100,0 29,3 56,7 

26.05.2018 14,1 57,7 90,0 21,6 50,2 0,0 0,0 589,0 270,0 1350,0 25,5 89,1 

27.05.2018 18,0 1 010,00 68,8 26,5 50,6 0,0 0,0 406,0 370,0 1850,0 31,2 67,9 

28.05.2018 21,9 841,0 70,1 24,3 0,0 0,0 0,0 431,0 350,0 1750,0 28,7 69,2 

29.05.2018 26,5 960,0 63,6 28,6 0,0 0,0 0,0 777,0 360,0 1800,0 33,8 62,7 

30.05.2018 27,0 966,0 63,6 28,1 0,0 0,0 0,0 421,0 260,0 1300,0 33,1 62,7 

31.05.2018 28,5 912,0 61,1 28,3 0,0 0,0 0,0 388,0 270,0 1350,0 33,4 60,2 

01.06.2018 21,8 960,0 60,1 22,3 0,0 0,0 0,0 472,0 360,0 1800,0 26,3 59,2 

02.06.2018 17,9 379,0 63,4 22,3 0,0 0,0 0,0 464,0 390,0 1950,0 26,3 62,5 

03.06.2018 16,8 919,0 56,8 19,4 0,0 0,0 0,0 548,0 430,0 2150,0 22,9 55,9 

04.06.2018 18,9 940,0 57,3 22,6 0,0 0,0 0,0 536,0 400,0 2000,0 26,7 56,4 

05.06.2018 27,4 895,0 62,4 26,3 0,0 0,0 0,0 411,0 270,0 1350,0 31,0 61,5 

06.06.2018 20,5 889,0 70,0 29,9 0,0 0,0 0,0 479,0 260,0 1300,0 35,3 69,1 
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Продовження таблиці. Додаток А 

07.06.2018 27,8 864,0 79,1 24,8 0,0 0,0 0,0 462,0 260,0 1300,0 29,2 78,2 

08.06.2018 22,6 964,0 86,0 30,8 0,0 0,0 0,0 397,0 310,0 1550,0 36,3 85,1 

09.06.2018 23,4 1 030,00 61,8 25,9 0,0 0,0 0,0 448,0 390,0 1950,0 30,5 60,9 

10.06.2018 20,4 1 040,00 64,9 21,4 0,0 0,0 0,0 398,0 280,0 1400,0 25,3 64,0 

11.06.2018 24,2 844,0 65,5 24,8 0,0 0,0 0,0 513,0 280,0 1400,0 29,3 64,6 

12.06.2018 23,8 967,0 62,5 27,6 0,0 0,0 0,0 552,0 320,0 1600,0 32,6 61,6 

13.06.2018 22,1 1 020,00 60,8 26,0 0,0 0,0 0,0 467,0 320,0 1600,0 30,7 59,9 

14.06.2018 18,0 678,0 68,7 19,8 44,9 0,0 0,0 454,0 300,0 1500,0 23,4 67,8 

15.06.2018 18,8 1 010,00 56,3 20,3 43,3 0,0 0,0 519,0 320,0 1600,0 24,0 55,4 

16.06.2018 24,0 1 090,00 61,3 26,9 41,5 0,0 0,0 327,0 350,0 1750,0 31,8 60,4 

17.06.2018 24,6 697,0 59,1 26,2 0,0 0,0 0,0 371,0 320,0 1600,0 30,9 58,2 

18.06.2018 25,7 1 030,00 61,5 26,0 0,0 0,0 0,0 439,0 300,0 1500,0 30,6 60,6 

19.06.2018 25,6 923,0 70,7 28,5 0,0 0,0 0,0 457,0 300,0 1500,0 33,7 69,8 

20.06.2018 27,3 917,0 68,6 29,6 0,0 0,0 0,0 468,0 280,0 1400,0 35,0 67,7 

21.06.2018 23,6 1 000,00 64,8 26,0 0,0 0,0 0,0 209,0 290,0 1450,0 30,6 63,9 

22.06.2018 21,7 930,0 56,1 22,9 0,0 0,0 0,0 359,0 240,0 1200,0 27,0 55,2 

23.06.2018 25,3 931,0 72,5 24,3 0,0 0,0 0,0 455,0 350,0 1750,0 28,7 71,6 

24.06.2018 23,5 791,0 70,6 24,7 0,0 0,0 0,0 493,0 340,0 1700,0 29,1 69,7 

25.06.2018 25,8 1 040,00 72,2 26,6 0,0 0,0 0,0 361,0 350,0 1750,0 31,4 71,3 

26.06.2018 29,2 708,0 71,3 28,9 0,0 0,0 0,0 402,0 400,0 2000,0 34,1 70,4 

27.06.2018 24,8 312,0 69,0 25,3 0,0 0,0 0,0 503,0 260,0 1300,0 29,8 68,1 

28.06.2018 26,7 893,0 62,4 29,1 0,0 0,0 0,0 368,0 300,0 1500,0 34,4 61,5 

29.06.2018 29,3 882,0 66,3 31,6 0,0 0,0 0,0 392,0 380,0 1900,0 37,2 65,4 

30.06.2018 29,4 673,0 76,7 27,2 0,0 0,0 0,0 383,0 370,0 1850,0 32,1 75,8 

01.07.2018 27,1 688,0 70,7 27,0 0,0 0,0 0,0 518,0 390,0 1950,0 31,9 69,8 

02.07.2018 26,0 997,0 62,1 27,4 0,0 0,0 0,0 392,0 380,0 1900,0 32,3 61,2 

03.07.2018 22,6 1 030,00 69,7 24,0 0,0 0,0 0,0 350,0 380,0 0,0 28,3 68,8 

04.07.2018 20,4 1 060,00 66,4 24,0 0,0 0,0 0,0 415,0 380,0 0,0 28,3 65,5 

05.07.2018 19,9 1 050,00 69,0 21,5 0,0 0,0 0,0 445,0 330,0 1650,0 25,4 68,1 

06.07.2018 22,5 1 110,00 71,7 24,0 0,0 0,0 0,0 443,0 350,0 1750,0 28,3 70,8 
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Продовження таблиці. Додаток А 

07.07.2018 20,4 1 070,00 49,8 25,6 0,0 0,0 0,0 375,0 270,0 1350,0 30,2 48,9 

08.07.2018 22,7 953,0 55,6 25,5 0,0 0,0 0,0 415,0 240,0 1200,0 30,1 54,7 

09.07.2018 24,8 904,0 65,5 24,4 0,0 0,0 0,0 383,0 340,0 1700,0 28,8 64,6 

10.07.2018 24,8 964,0 63,8 25,8 0,0 0,0 0,0 487,0 90,0 450,0 30,5 62,9 

11.07.2018 31,2 937,0 76,5 30,6 0,0 0,0 0,0 640,0 128,0 640,0 36,1 75,6 

12.07.2018 28,1 959,0 76,7 29,3 0,0 0,0 0,0 556,0 0,0 0,0 34,5 75,8 

13.07.2018 27,5 479,0 73,4 27,7 0,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 32,7 72,5 

14.07.2018 18,0 218,0 79,0 19,9 49,4 0,0 0,0 517,0 0,0 0,0 23,5 78,1 

15.07.2018 18,7 955,0 64,2 24,1 46,5 0,0 0,0 398,0 0,0 0,0 28,5 63,3 

16.07.2018 22,3 1 060,00 66,9 23,2 0,0 0,0 0,0 444,0 240,0 1200,0 27,4 66,0 

17.07.2018 24,5 880,0 78,0 23,6 0,0 0,0 0,0 451,0 208,0 1040,0 27,8 77,1 

18.07.2018 27,9 920,0 69,9 28,9 0,0 0,0 0,0 444,0 280,0 1400,0 34,1 69,0 

19.07.2018 27,6 895,0 59,6 26,2 0,0 0,0 0,0 454,0 0,0 0,0 31,0 58,7 

20.07.2018 25,8 862,0 62,7 27,4 0,0 0,0 0,0 343,0 288,0 1440,0 32,4 61,8 

21.07.2018 27,2 856,0 73,2 26,3 0,0 0,0 0,0 378,0 128,0 640,0 31,0 72,3 

22.07.2018 30,3 910,0 74,5 29,3 0,0 0,0 0,0 265,0 240,0 1200,0 34,5 73,6 

23.07.2018 25,6 921,0 60,3 26,6 0,0 0,0 0,0 335,0 264,0 1320,0 31,4 59,4 

24.07.2018 25,7 912,0 56,2 26,6 0,0 0,0 0,0 315,0 0,0 0,0 31,3 55,3 

25.07.2018 28,6 815,0 65,7 30,4 0,0 0,0 0,0 346,0 112,0 560,0 35,8 64,8 

26.07.2018 28,0 948,0 66,6 29,2 0,0 0,0 0,0 451,0 0,0 0,0 34,5 65,7 

27.07.2018 28,0 872,0 75,8 29,4 0,0 0,0 0,0 396,0 320,0 1600,0 34,7 74,9 

28.07.2018 21,4 904,0 85,0 25,1 0,0 0,0 0,0 404,0 0,0 0,0 29,7 84,1 

29.07.2018 21,3 608,0 80,1 24,2 0,0 0,0 0,0 440,0 144,0 720,0 28,6 79,2 

30.07.2018 23,5 848,0 63,1 24,6 0,0 0,0 0,0 404,0 0,0 0,0 29,1 62,2 

31.07.2018 28,9 839,0 70,9 29,6 0,0 0,0 0,0 505,0 144,0 720,0 34,9 70,0 

01.08.2018 33,9 932,0 79,6 32,9 0,0 0,0 0,0 471,0 168,0 840,0 38,8 78,7 

02.08.2018 34,0 793,0 79,9 33,7 0,0 0,0 0,0 335,0 152,0 760,0 39,8 79,0 

03.08.2018 34,0 763,0 78,6 34,4 0,0 0,0 0,0 332,0 416,0 2080,0 40,6 77,7 

04.08.2018 32,7 788,0 79,3 32,7 0,0 0,0 0,0 306,0 160,0 800,0 38,5 78,4 

05.08.2018 32,7 770,0 78,6 29,8 0,0 0,0 0,0 334,0 240,0 1200,0 35,2 77,7 
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Продовження таблиці. Додаток А 

06.08.2018 30,0 863,0 70,6 31,3 0,0 0,0 0,0 315,0 256,0 1280,0 37,0 69,7 

07.08.2018 29,4 92,1 92,3 22,0 40,9 0,0 0,0 483,0 280,0 1400,0 26,0 91,4 

08.08.2018 20,8 719,0 70,4 21,9 0,0 0,0 0,0 409,0 160,0 800,0 25,9 69,5 

09.08.2018 24,3 832,0 70,4 27,5 0,0 0,0 0,0 366,0 248,0 1240,0 32,4 69,5 

10.08.2018 27,1 789,0 69,3 31,2 0,0 0,0 0,0 416,0 0,0 0,0 36,9 68,4 

11.08.2018 29,1 758,0 70,4 31,7 0,0 0,0 0,0 451,0 48,0 240,0 37,4 69,5 

12.08.2018 31,5 755,0 64,2 34,4 0,0 0,0 0,0 383,0 304,0 1520,0 40,6 63,3 

13.08.2018 32,6 764,0 65,5 32,9 0,0 0,0 0,0 463,0 144,0 720,0 38,8 64,6 

14.08.2018 26,1 776,0 74,0 28,0 0,0 0,0 0,0 449,0 128,0 640,0 33,0 73,1 

15.08.2018 26,1 840,0 75,6 27,4 0,0 0,0 0,0 429,0 320,0 1600,0 32,4 74,7 

16.08.2018 28,0 761,0 74,2 31,3 0,0 0,0 0,0 451,0 0,0 0,0 37,0 73,3 

17.08.2018 28,9 755,0 77,2 30,2 0,0 0,0 0,0 361,0 0,0 0,0 35,7 76,3 

18.08.2018 30,4 738,0 51,8 30,6 0,0 0,0 0,0 341,0 272,0 1360,0 36,1 50,9 

19.08.2018 17,5 803,0 50,2 31,8 0,0 0,0 0,0 467,0 16,0 80,0 37,5 49,3 

20.08.2018 29,9 803,0 50,2 30,6 0,0 0,0 0,0 346,0 144,0 720,0 36,1 49,3 

21.08.2018 29,9 734,0 84,2 30,7 0,0 0,0 0,0 413,0 104,0 520,0 36,2 83,3 

22.08.2018 17,8 150,0 68,7 19,7 0,0 0,0 0,0 412,0 216,0 1080,0 23,3 67,8 

23.08.2018 20,1 811,0 68,7 23,2 41,6 0,0 0,0 384,0 224,0 1120,0 27,3 67,8 

24.08.2018 18,4 712,0 62,3 21,6 48,5 0,0 0,0 381,0 344,0 1720,0 25,5 61,4 

25.08.2018 22,0 765,0 62,0 27,3 0,0 0,0 0,0 478,0 248,0 1240,0 32,2 61,1 

26.08.2018 26,6 761,0 66,9 26,3 0,0 0,0 0,0 620,0 312,0 1560,0 31,0 66,0 

27.08.2018 24,9 681,0 67,8 28,2 0,0 0,0 0,0 449,0 224,0 1120,0 33,3 66,9 

28.08.2018 17,6 350,0 72,5 20,0 41,6 0,0 0,0 472,0 0,0 0,0 23,6 71,6 

29.08.2018 15,7 592,0 75,5 20,4 45,6 0,0 0,0 457,0 264,0 1320,0 24,0 74,6 

30.08.2018 14,8 279,0 74,1 19,7 45,2 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 23,2 73,2 

31.08.2018 16,8 993,0 66,8 21,9 0,0 0,0 0,0 426,0 40,0 200,0 25,9 65,9 

01.09.2018 19,1 580,0 62,7 22,3 39,7 0,0 0,0 420,0 272,0 1360,0 26,3 61,8 

02.09.2018 19,8 844,0 71,6 20,9 44,3 0,0 0,0 386,0 232,0 1160,0 24,6 70,7 

03.09.2018 23,0 684,0 62,2 28,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 33,1 61,3 

04.09.2018 24,8 422,0 63,5 25,9 0,0 0,0 0,0 553,0 328,0 1640,0 30,6 62,6 
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Продовження таблиці. Додаток А 

05.09.2018 17,3 468,0 70,7 20,5 0,0 0,0 0,0 553,0 336,0 1680,0 24,2 69,8 

06.09.2018 13,9 127,0 90,8 20,5 44,5 0,0 0,0 486,0 0,0 0,0 24,2 89,9 

07.09.2018 16,7 396,0 67,8 21,4 43,0 0,0 0,0 582,0 240,0 1200,0 25,2 66,9 

08.09.2018 17,0 220,0 70,2 21,3 43,2 0,0 0,0 473,0 328,0 1640,0 25,2 69,3 

09.09.2018 21,0 667,0 57,5 25,8 40,2 0,0 0,0 373,0 0,0 0,0 30,4 56,6 

10.09.2018 25,8 725,0 57,5 28,6 0,0 0,0 0,0 448,0 240,0 1200,0 33,7 56,6 

11.09.2018 25,2 638,0 63,2 29,2 0,0 0,0 0,0 671,0 416,0 2080,0 34,4 62,3 

12.09.2018 25,5 657,0 58,8 28,7 0,0 0,0 0,0 395,0 224,0 1120,0 33,8 57,9 

13.09.2018 18,3 210,0 82,2 20,2 40,5 0,0 0,0 487,0 0,0 0,0 23,8 81,3 

14.09.2018 22,4 521,0 60,3 24,3 0,0 0,0 0,0 455,0 112,0 560,0 28,7 59,4 

15.09.2018 20,3 349,0 76,3 21,3 0,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0 25,1 75,4 

16.09.2018 20,3 538,0 61,8 21,3 0,0 0,0 0,0 412,0 0,0 0,0 25,1 60,9 

17.09.2018 26,9 627,0 52,8 28,9 0,0 0,0 0,0 805,0 0,0 0,0 34,1 51,9 

18.09.2018 22,3 635,0 55,2 26,3 34,1 0,0 0,0 560,0 448,0 2240,0 31,0 54,3 

19.09.2018 18,8 650,0 65,1 24,7 0,0 0,0 0,0 411,0 0,0 0,0 29,1 64,2 

20.09.2018 18,2 494,0 75,3 19,8 45,4 0,0 0,0 449,0 160,0 800,0 23,3 74,4 

21.09.2018 22,6 585,0 60,1 25,6 0,0 0,0 0,0 871,0 240,0 1200,0 30,1 59,2 

22.09.2018 24,3 615,0 59,4 26,6 0,0 0,0 0,0 413,0 320,0 1600,0 31,4 58,5 

23.09.2018 18,7 260,0 64,6 20,1 0,0 0,0 0,0 429,0 216,0 1080,0 23,8 63,7 

24.09.2018 12,3 108,0 64,6 18,5 38,4 0,0 0,0 649,0 200,0 1000,0 21,9 63,7 

25.09.2018 18,4 586,0 65,4 25,4 0,0 0,0 0,0 553,0 368,0 1840,0 30,0 64,5 

26.09.2018 16,9 614,0 60,7 24,2 0,0 0,0 0,0 419,0 304,0 1520,0 28,5 59,8 

27.09.2018 14,7 647,0 61,9 23,0 0,0 0,0 0,0 482,0 328,0 1640,0 27,2 61,0 

28.09.2018 12,9 604,0 53,6 22,2 0,0 0,0 0,0 418,0 264,0 1320,0 26,2 52,7 

29.09.2018 12,5 621,0 55,1 21,4 34,8 0,0 0,0 459,0 0,0 0,0 25,3 54,2 

30.09.2018 6,8 228,0 86,0 19,4 36,2 0,0 0,0 307,0 248,0 1240,0 22,9 85,1 

01.10.2018 10,3 177,0 86,9 23,5 45,6 45,6 0,0 653,0 336,0 1680,0 27,7 86,0 

02.10.2018 10,9 268,0 80,9 24,4 50,9 0,0 0,0 603,0 16,0 80,0 28,8 80,0 

03.10.2018 10,6 554,0 64,5 18,9 -0,9 0,0 0,0 481,0 80,0 400,0 22,3 63,6 

04.10.2018 11,5 95,6 86,4 19,5 50,6 0,0 0,0 601,0 0,0 0,0 23,0 85,5 



176 

 

Продовження таблиці. Додаток А 

05.10.2018 11,5 215,0 87,9 20,5 46,1 0,0 0,0 588,0 600,0 3000,0 24,2 87,0 

06.10.2018 12,4 138,0 83,6 19,3 46,0 0,0 0,0 602,0 320,0 1600,0 22,7 82,7 

07.10.2018 13,6 497,0 70,8 23,4 0,0 0,0 0,0 510,0 336,0 1680,0 27,6 69,9 

08.10.2018 7,2 104,0 89,2 21,2 39,6 0,0 0,0 684,0 440,0 2200,0 25,0 88,3 

09.10.2018 9,3 112,0 79,2 19,5 48,1 0,0 0,0 706,0 560,0 2800,0 23,0 78,3 

10.10.2018 12,3 592,0 60,7 20,7 0,9 0,0 0,0 487,0 304,0 1520,0 24,5 59,8 

11.10.2018 12,0 344,0 86,0 22,6 0,0 0,0 0,0 306,0 360,0 1800,0 26,7 85,1 

12.10.2018 13,0 304,0 85,7 22,8 44,5 0,0 0,0 605,0 520,0 2600,0 26,8 84,8 

13.10.2018 12,7 352,0 82,5 23,2 43,0 0,0 0,0 509,0 0,0 0,0 27,4 81,6 

14.10.2018 9,2 254,0 85,3 20,6 46,0 0,0 0,0 686,0 712,0 3560,0 24,3 84,4 

15.10.2018 16,5 298,0 79,0 20,1 0,8 0,0 0,0 527,0 80,0 400,0 23,8 78,1 

16.10.2018 13,8 561,0 75,9 22,9 0,0 0,0 0,0 632,0 328,0 1640,0 27,0 75,0 

17.10.2018 16,1 277,0 72,3 22,2 40,1 0,0 0,0 569,0 544,0 2720,0 26,1 71,4 

18.10.2018 16,5 455,0 78,9 24,1 0,0 0,0 0,0 562,0 392,0 1960,0 28,4 78,0 

19.10.2018 15,8 387,0 76,4 19,4 35,3 0,0 0,0 557,0 432,0 2160,0 22,9 75,5 

20.10.2018 11,6 192,0 87,8 19,4 35,3 0,0 0,0 537,0 416,0 2080,0 22,9 86,9 

21.10.2018 9,2 421,0 85,0 18,9 35,4 0,0 0,0 685,0 400,0 2000,0 22,2 84,1 

22.10.2018 4,2 465,0 84,0 21,5 44,9 0,0 0,0 639,0 208,0 1040,0 25,4 83,1 

23.10.2018 6,1 542,0 78,4 24,2 34,3 0,0 0,0 589,0 392,0 1960,0 28,5 77,5 

24.10.2018 5,3 222,0 78,4 20,3 50,2 0,0 0,0 575,0 0,0 0,0 24,0 77,5 

25.10.2018 3,1 364,0 75,6 21,9 50,6 0,0 0,0 455,0 224,0 1120,0 25,9 74,7 

26.10.2018 4,2 126,0 82,2 18,4 47,1 46,2 0,0 620,0 536,0 2680,0 21,7 81,3 

27.10.2018 10,2 237,0 79,5 21,6 0,0 0,0 0,0 601,0 264,0 1320,0 25,5 78,6 

28.10.2018 7,9 87,9 81,4 19,4 43,6 0,0 0,0 614,0 504,0 2520,0 22,8 80,5 

29.10.2018 9,2 172,0 81,4 18,0 52,8 41,6 0,0 614,0 376,0 1880,0 21,2 80,5 

30.10.2018 4,9 125,0 81,6 19,9 48,6 44,9 0,0 615,0 600,0 3000,0 23,4 80,7 

31.10.2018 2,9 124,0 81,6 18,6 42,9 46,2 0,0 596,0 192,0 960,0 22,0 80,7 

01.11.2018 4,7 349,0 67,7 21,5 39,5 0,1 0,0 584,0 392,0 1960,0 25,4 66,8 

02.11.2018 8,1 121,0 85,2 19,7 41,9 0,0 0,0 596,0 544,0 2720,0 23,2 84,3 

03.11.2018 10,6 231,0 77,7 20,5 45,0 0,0 0,0 560,0 456,0 2280,0 24,2 76,8 



177 

 

Продовження таблиці. Додаток А 

04.11.2018 8,8 137,0 84,2 21,5 40,1 0,0 0,0 748,0 576,0 2880,0 25,4 83,3 

05.11.2018 9,0 69,9 85,7 18,9 40,9 0,0 0,0 623,0 312,0 1560,0 22,3 84,8 

06.11.2018 7,8 149,0 79,7 19,5 41,3 0,0 0,0 594,0 288,0 1440,0 23,0 78,8 

07.11.2018 2,6 58,0 79,9 18,3 46,6 0,0 0,0 645,0 320,0 1600,0 21,5 79,0 

08.11.2018 2,4 90,7 80,0 18,1 46,2 46,4 0,0 647,0 384,0 1920,0 21,4 79,1 

09.11.2018 4,7 66,6 80,2 20,2 46,5 0,0 0,0 660,0 192,0 960,0 23,9 79,3 

10.11.2018 7,5 65,0 82,8 18,2 48,1 0,0 0,0 479,0 560,0 2800,0 21,5 81,9 

11.11.2018 10,7 351,0 66,2 25,0 38,2 0,0 0,0 649,0 72,0 360,0 29,5 65,3 

12.11.2018 3,1 21,9 76,7 17,4 47,5 44,3 0,0 680,0 264,0 1320,0 20,6 75,8 

13.11.2018 2,9 131,0 75,9 18,8 45,8 0,0 0,0 602,0 512,0 2560,0 22,2 75,0 

14.11.2018 3,4 76,6 76,5 23,4 1,5 0,0 0,0 601,7 504,0 2520,0 27,6 75,6 

15.11.2018 5,6 356,0 75,5 20,4 0,0 29,5 0,0 459,0 496,0 2480,0 24,1 74,6 

 

 



Додаток  Б. Дослідження математичної моделі технологічного 

процесу регулювання температури та вологості в промисловій теплиці 

* File: tomato_klimat1.c 

* Code generated for Simulink model 'tomato_klimat1'. 

* 

* Model version : 1.9 

* Simulink Coder version : 8.14 (R2018a) 06-Feb-2018 

* C/C++ source code generated on : Fri Dec 25 13:28:55 2020 

* 

* Target selection: ert.tlc 

* Embedded hardware selection: Intel->x86-64 (Windows64) 

* Code generation objectives: 

* 1. Execution efficiency 
* 2. RAM efficiency 

* Validation result: Not run 

#include "tomato_klimat1.h" 

/* Private macros used by the generated code to access rtModel */ 

#ifndef rtmIsMajorTimeStep 

# define rtmIsMajorTimeStep(rtm) (((rtm)->Timing.simTimeStep) == MAJOR_TIME_STEP) 

#endif 

#ifndef rtmIsMinorTimeStep 

# define rtmIsMinorTimeStep(rtm) (((rtm)->Timing.simTimeStep) == MINOR_TIME_STEP) 

#endif 

#ifndef rtmSetTPtr 
# define rtmSetTPtr(rtm, val) ((rtm)->Timing.t = (val)) 

#endif 

/* Continuous states */ 

X rtX; 

/* Block signals and states (default storage) */ 

DW rtDW; 

/* Real-time model */ 

RT_MODEL rtM_; 

RT_MODEL *const rtM = &rtM_; 

/* private model entry point functions */ 

extern void tomato_klimat1_derivatives(void); 

* This function updates continuous states using the ODE3 fixed-step 
* solver algorithm 

static void rt_ertODEUpdateContinuousStates(RTWSolverInfo *si ) 

{ 

/* Solver Matrices */ 

static const real_T rt_ODE3_A[3] = { 

1.0/2.0, 3.0/4.0, 1.0}; 

static const real_T rt_ODE3_B[3][3] = { 

{ 1.0/2.0, 0.0, 0.0 }, 

{ 0.0, 3.0/4.0, 0.0 }, 

{ 2.0/9.0, 1.0/3.0, 4.0/9.0 }}; 

time_T t = rtsiGetT(si); 
time_T tnew = rtsiGetSolverStopTime(si); 

time_T h = rtsiGetStepSize(si); 

real_T *x = rtsiGetContStates(si); 

ODE3_IntgData *id = (ODE3_IntgData *)rtsiGetSolverData(si); 

real_T *y = id->y; 

real_T *f0 = id->f[0]; 

real_T *f1 = id->f[1]; 

real_T *f2 = id->f[2]; 

real_T hB[3]; 

int_T i; 

int_T nXc = 2; 

rtsiSetSimTimeStep(si,MINOR_TIME_STEP); 
/* Save the state values at time t in y, we'll use x as ynew. */ 

(void) memcpy(y, x, 
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(uint_T)nXc*sizeof(real_T)); 

/* Assumes that rtsiSetT and ModelOutputs are up-to-date */ 

/* f0 = f(t,y) */ 

rtsiSetdX(si, f0); 
tomato_klimat1_derivatives(); 

/* f(:,2) = feval(odefile, t + hA(1), y + f*hB(:,1), args(:)(*)); */ 

hB[0] = h * rt_ODE3_B[0][0]; 

for (i = 0; i < nXc; i++) { 

x[i] = y[i] + (f0[i]*hB[0]);} 

rtsiSetT(si, t + h*rt_ODE3_A[0]); 

rtsiSetdX(si, f1); 

tomato_klimat1_step(); 

tomato_klimat1_derivatives(); 

/* f(:,3) = feval(odefile, t + hA(2), y + f*hB(:,2), args(:)(*)); */ 

for (i = 0; i <= 1; i++) { 
hB[i] = h * rt_ODE3_B[1][i];} 

for (i = 0; i < nXc; i++) { 

x[i] = y[i] + (f0[i]*hB[0] + f1[i]*hB[1]);} 

rtsiSetT(si, t + h*rt_ODE3_A[1]); 

rtsiSetdX(si, f2); 

tomato_klimat1_step(); 

tomato_klimat1_derivatives(); 

/* tnew = t + hA(3); 

ynew = y + f*hB(:,3); */ 

for (i = 0; i <= 2; i++) { 

hB[i] = h * rt_ODE3_B[2][i];} 

for (i = 0; i < nXc; i++) { 
x[i] = y[i] + (f0[i]*hB[0] + f1[i]*hB[1] + f2[i]*hB[2]);} 

rtsiSetT(si, tnew); 

rtsiSetSimTimeStep(si,MAJOR_TIME_STEP);} 

/* Model step function */ 

void tomato_klimat1_step(void) 

{int32_T rtb_v; 

real_T rtb_Q_m; 

int32_T currentTime; 

int32_T currentTime_0; 

real_T currentTime_tmp; 

if (rtmIsMajorTimeStep(rtM)) { 
/* set solver stop time */ 

rtsiSetSolverStopTime(&rtM->solverInfo,((rtM->Timing.clockTick0+1)* 

rtM->Timing.stepSize0)); 

} /* end MajorTimeStep */ 

/* Update absolute time of base rate at minor time step */ 

if (rtmIsMinorTimeStep(rtM)) { 

rtM->Timing.t[0] = rtsiGetT(&rtM->solverInfo);} 

/* Step: '<Root>/Q_m' incorporates: 

* Step: '<Root>/Q_n' 

* Step: '<Root>/T_out' 

* Step: '<Root>/fi_out' 
* Step: '<Root>/v' 

*/ 

currentTime_tmp = rtM->Timing.t[0]; 

if (currentTime_tmp < 0.0) { 

rtb_Q_m = 0.0; 

rtb_v = 0; 

currentTime = 0; 

} else { 

rtb_Q_m = 0.015; 

rtb_v = 90; 

currentTime = 89; 

} 
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/* End of Step: '<Root>/Q_m' */ 

/* Product: '<Root>/Divide4' incorporates: 

* Integrator: '<Root>/Integrator1' 

* Product: '<Root>/Product4' 
* Sum: '<Root>/Sum5' 

* Sum: '<Root>/Sum6' 

*/ 

rtDW.fi_in = (rtb_Q_m - (rtX.Integrator1_CSTATE - (real_T)currentTime) * 

(real_T)rtb_v) / 2400.0; 

/* Step: '<Root>/Q_n' incorporates: 

* Step: '<Root>/T_out' 

*/ 

if (currentTime_tmp < 0.0) { 

currentTime = 0; 

currentTime_0 = 0; 
} else { 

currentTime = 2150; 

currentTime_0 = 2; 

} 

/* Sum: '<Root>/Sum1' incorporates: 

* Constant: '<Root>/lam' 

* Integrator: '<Root>/Integrator' 

* Product: '<Root>/Divide1' 

* Product: '<Root>/Divide3' 

* Product: '<Root>/Product2' 

* Product: '<Root>/Product3' 

* Sum: '<Root>/Sum2' 
* Sum: '<Root>/Sum3' 

* Sum: '<Root>/Sum4' 

*/ 

rtDW.Sum1 = ((real_T)currentTime - rtb_Q_m * 2256.0) / 2894.3999999999992 - 

((real_T)rtb_v / 2400.0 + 0.010299198452183529) * (rtX.Integrator_CSTATE - 

(real_T)currentTime_0); 

if (rtmIsMajorTimeStep(rtM)) { 

rt_ertODEUpdateContinuousStates(&rtM->solverInfo); 

/* Update absolute time for base rate */ 

/* The "clockTick0" counts the number of times the code of this task has 

* been executed. The absolute time is the multiplication of "clockTick0" 
* and "Timing.stepSize0". Size of "clockTick0" ensures timer will not 

* overflow during the application lifespan selected. 

*/ 

++rtM->Timing.clockTick0; 

rtM->Timing.t[0] = rtsiGetSolverStopTime(&rtM->solverInfo); 

{ 

/* Update absolute timer for sample time: [1000.0s, 0.0s] */ 

/* The "clockTick1" counts the number of times the code of this task has 

* been executed. The resolution of this integer timer is 1000.0, which is the step size 

* of the task. Size of "clockTick1" ensures timer will not overflow during the 

* application lifespan selected. 
*/ 

rtM->Timing.clockTick1++; 

} 

} /* end MajorTimeStep */ 

} 

/* Derivatives for root system: '<Root>' */ 

void tomato_klimat1_derivatives(void) 

{ 

XDot *_rtXdot; 

_rtXdot = ((XDot *) rtM->derivs); 

/* Derivatives for Integrator: '<Root>/Integrator1' */ 

_rtXdot->Integrator1_CSTATE = rtDW.fi_in; 
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/* Derivatives for Integrator: '<Root>/Integrator' */ 

_rtXdot->Integrator_CSTATE = rtDW.Sum1; 

} 

/* Model initialize function */ 
void tomato_klimat1_initialize(void) 

{ 

/* Registration code */ 

{ 

/* Setup solver object */ 

rtsiSetSimTimeStepPtr(&rtM->solverInfo, &rtM->Timing.simTimeStep); 

rtsiSetTPtr(&rtM->solverInfo, &rtmGetTPtr(rtM)); 

rtsiSetStepSizePtr(&rtM->solverInfo, &rtM->Timing.stepSize0); 

rtsiSetdXPtr(&rtM->solverInfo, &rtM->derivs); 

rtsiSetContStatesPtr(&rtM->solverInfo, (real_T **) &rtM->contStates); 

rtsiSetNumContStatesPtr(&rtM->solverInfo, &rtM->Sizes.numContStates); 
rtsiSetNumPeriodicContStatesPtr(&rtM->solverInfo, 

&rtM->Sizes.numPeriodicContStates); 

rtsiSetPeriodicContStateIndicesPtr(&rtM->solverInfo, 

&rtM->periodicContStateIndices); 

rtsiSetPeriodicContStateRangesPtr(&rtM->solverInfo, 

&rtM->periodicContStateRanges); 

rtsiSetErrorStatusPtr(&rtM->solverInfo, (&rtmGetErrorStatus(rtM))); 

rtsiSetRTModelPtr(&rtM->solverInfo, rtM); 

} 

rtsiSetSimTimeStep(&rtM->solverInfo, MAJOR_TIME_STEP); 

rtM->intgData.y = rtM->odeY; 

rtM->intgData.f[0] = rtM->odeF[0]; 
rtM->intgData.f[1] = rtM->odeF[1]; 

rtM->intgData.f[2] = rtM->odeF[2]; 

rtM->contStates = ((X *) &rtX); 

rtsiSetSolverData(&rtM->solverInfo, (void *)&rtM->intgData); 

rtsiSetSolverName(&rtM->solverInfo,"ode3"); 

rtmSetTPtr(rtM, &rtM->Timing.tArray[0]); 

rtM->Timing.stepSize0 = 1000.0; 

/* InitializeConditions for Integrator: '<Root>/Integrator1' */ 

rtX.Integrator1_CSTATE = 50.0; 

/* InitializeConditions for Integrator: '<Root>/Integrator' */ 

rtX.Integrator_CSTATE = 15.0;} 

 

 



ДОДАТОК В. Енергоефективні навчальні набори даних для нечіткої нейромережі 

По каналу регулювання температури повітря в середині теплиці 

Вхідне 

значен

ня 

Значенн

я, яке 

буде 

забезпеч

ено на 

виході 

Традиційний метод Нечіткий висновок Генетичний алгоритм 

Перерегулюв

ання 

Час 

регулюва

ння, Т 

Коливальн

ість, N 

Перерегулюв

ання 

Час 

регулюва

ння, Т 

Коливальн

ість, N 

Перерегулюв

ання 

Час 

регулюва

ння, Т 

Коливальн

ість, N 

16,8 16,9 30 360,0 2 10 202,5 0 0 126,0 0 

17,3 17,3 33 400,0 2 11 225,0 0 0 140,0 1 

17,7 17,8 31 360,9 3 11 224,9 1 1 126,9 1 

18,2 18,3 33 390,0 2 11 219,4 0 0 136,5 0 

18,7 18,8 33 381,0 3 12 241,3 1 1 134,0 1 

19,3 19,2 34 391,0 3 11 224,6 1 1 137,5 1 

19,5 19,6 33 362,7 5 11 213,5 3 3 128,7 3 

19,7 19,7 34 381,9 4 9 192,5 2 2 134,9 2 

19,8 19,7 34 401,0 3 11 230,3 1 1 141,0 2 

20,2 20,2 35 392,0 4 10 198,1 2 2 138,5 2 

20,6 20,7 35 382,9 5 11 213,8 3 3 135,9 3 

20,7 20,7 36 421,1 3 10 208,4 1 1 148,1 2 

21,2 21,2 35 392,9 5 11 223,7 3 3 139,4 3 

21,7 21,8 37 422,1 4 12 235,3 2 2 149,1 3 
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Продовження таблиці. Додаток В 

66,9 67,0 14 284,6 1 6 331,8 1 1 66,2 1 

67,9 68,1 15 285,6 2 7 332,9 2 2 67,2 2 

69,0 69,1 16 286,7 3 8 333,9 3 3 68,3 3 

70,1 70,2 15 298,1 1 7 347,6 1 1 69,3 1 

71,2 71,3 16 299,2 2 8 348,7 2 2 70,4 2 

22,2 22,3 37 413,1 5 10 193,2 3 3 146,6 4 

22,8 22,8 39 442,2 4 11 219,2 2 3 156,2 3 

22,8 22,8 38 423,2 5 9 187,7 3 3 150,2 4 

23,1 23,2 40 443,3 6 10 203,3 3 4 157,3 4 

По каналу регулювання вологості повітря всередині теплиці 

56,4 56,5 11 243,0 0 5 283,5 0 0 55,8 0 

57,3 57,4 12 243,9 1 5 284,4 1 1 56,7 1 

58,2 58,3 13 244,8 2 6 285,3 2 2 57,6 2 

59,6 59,7 12 256,5 0 5 299,3 0 0 58,9 0 

60,5 60,6 13 257,5 1 6 300,2 1 1 59,9 1 

61,1 61,3 12 263,3 0 5 307,1 0 0 60,5 0 

62,1 62,2 13 264,2 1 6 308,1 1 1 61,4 1 

62,7 62,8 13 270,0 0 5 315,0 0 0 62,0 0 

63,7 63,8 14 271,0 1 6 316,0 1 1 63,0 1 

64,3 64,4 13 276,8 0 5 322,9 0 0 63,6 0 

64,7 64,8 15 272,0 2 7 317,0 2 2 64,0 2 

65,3 65,4 14 277,8 1 6 323,9 1 1 64,6 1 
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72,3 72,4 17 300,3 3 9 349,8 3 3 71,5 3 



Додаток Г. Електрична принципова схема системи автоматичного 

моніторингу температури і вологості в теплиці 

З метою проведення пасивного експерименту для отриманні даних про 

параметри мікроклімату в тепличному комплексі створено систему 

моніторингу технологічних параметрів із застосуванням сучасних технічних 

засобів автоматизації.  

Система автоматичного моніторингу складається з датчика вологості і 

температури DHT 11, датчика вуглекислого газу MH-Z14, DC-DC конвертера, 

блока живлення 12 В, автоматичного вимикача ВА47-29, GSM модуля 

SIM800L і пристрою Arduino Uno R3. Кожен із зазначених параметрів впливає 

на ріст і розвиток овочевої продукції (томатів) та повинен бути оптимальним 

відповідно до заданих технологами значень.

  

Рисунок Г1 – Електрична принципова схема системи автоматичного 

моніторингу температури і вологості в теплиці 



186 

 

Додаток Д. Основні технічні засоби, на основі котрих реалізовано 

експериментальний макет 

Модуль з 16 реле, керованих по Ethernet, WiFi, RS232 (рис. Б.1) - модуль 

HLK-SW16 є 16-ти канальний релейний модуль з керуванням включенням і 

вимиканням навантаження з напругою до 250В і максимальним струмом 10А 

з Android смартфона через Wi-Fi, Ethernet або через RS-232 підключення. 

Модуль дозволяє не тільки управляти навантаженням але і програмувати 

автономне управління через розклад, для чого на платі встановлений 

мікроконтролер і годинник реального часу [133]. 

 
Рисунок Д.1 – Модуль з 16 реле, керованих по Ethernet, WiFi, RS232 

 

Технінчі характеристики: 

▪ Напруга живлення: 5В 

▪ Максимальний споживаний струм: 1А 

▪ Кількість керованих каналів: 16 

▪ Максимальна напруга навантаження: 250В 

▪ Максимальний струм навантаження кожного каналу: 10А 

▪ Wi-Fi модуль: RM04 

▪ Підтримка протоколу: 802.11b / g / n 

▪ Підтримка бездротової безпеки WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / 

TKIP / AES 

▪ Інтерфейси управління навантаженням: Wi-Fi, Ethernet або RS-232 

▪ Пароль за замовчуванням: 12345678 

▪ Розмір плати: 115 х 130 х 19 мм 

Wi-Fi модуль ESP8266 (тип ESP-01) - мініатюрний WiFi модуль на базі 

мікросхеми ESP8266 з вбудованим стеком протоколу TCP / IP і управлінням 

AT-командами (рис. Б.2). Чіп створений для використання в розумних 

розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, що носиться 

електроніці і так далі [139].  
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Рисунок Д.2 – Wi-Fi модуль ESP8266 

 

Передбачено два варіанти використання чіпа: 1) міст UART-WIFI, коли 

модуль на базі ESP8266 підключається до існуючого рішенням на базі будь-

якого іншого мікроконтролера і управляється AT-командами, забезпечуючи 

зв'язок рішення з інфраструктурою Wi-Fi; 2) реалізуючи нове рішення, яке 

використовує сам чіп ESP8266 в якості керуючого мікроконтролера. 

Для того, що б з перехідником працювали всі модулі ESP-01 і ESP-01S 

слід з'єднати перемичкою або резистором 1К контакти 8 (Vcc) і 4 (EN). 

Характеристики: 

▪ підтримка WiFi протоколів 802.11 b / g / n 

▪ Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP 

▪ вбудований стек TCP / IP 

▪ вбудований TR перемикач, balun, LNA, підсилювач потужності і 

відповідність мережі 

▪ вбудований PLL, регулятори, і система управління живленням 

▪ вихідна потужність +19.5 дБм в режимі 802.11b 

▪ SDIO 2.0, SPI, UART 

▪ STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO 

▪ пробудження і відправка пакетів: до 22 мс 

▪ споживання в режимі Standby до 1.0 мВт (DTIM3) 

▪ розміри: 24.5х14 мм 

 

W5100 ethernet shield – розробка на базі чіпа Wiznet W5100 (рис.). 

Дозволяє підключити плату Ардуіно до локальної мережі або Інтернет, 

використовуючи стандартну ардуіновскую бібліотеку Ethernet. Так само на 

платі розміщений роз'єм microSD. 

Шилд впевнено працює з 10/100 Мбіт Ethernet, але не гарантується його 

робота з деякими 1000 Мбіт роутерами [133]. 
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Рисунок Д.3 – W5100 ethernet shield 

 

Модуль реле 5В 10А низького рівня - 5В-ий 1-канальний модуль реле 

низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може 

управлятися безпосередньо з контакти мікроконтролера Arduino або подібних 

(рис. Б.4). Чи включається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. 

На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про наявність напруги 

живлення, зелений - про спрацьовування реле [141]. 

 
Рисунок Д.4 – Модуль реле 5В 10А низького рівня 

 

Характеристики: 

• Максимальний струм комутації реле 10А при 250В 

• На платі є світлодіод сигналізує про поточний статус реле 

• Розміри: 44x17x17мм 

Модуль реле для ESP-01/ESP-01S - модуль реле на основі модуля Wi-Fi 

ESP-01 / 01S. Для управління реле використовується контакт GPIO0. Для 

живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та 

мінімальної навантажувальної здатністю не менше 250 мА. З цього модуля 

можна легко зробити свій інтелектуальний комутатор, керований з будь-якого 

Wi-Fi пристрої. 

Підтримується вихідний код APP і LUA, його можна використовувати 

для інтелектуального будинку, IOT та інших проектів DIY [133]. 
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Рисунок Д.5 – Модуль реле для ESP-01/ESP-01S 

 

 

Arduino MEGA2560+WiFi R3 – інтегральна плата, на якій інтегровано 

класичний контролер Arduino MEGA2560 і Wi-Fi модуль на ESP8266 з 8Mb 

flash пам'яті (рис.Б.6). Обидві частини можуть працювати як спільно так і 

абсолютно незалежно. Режим роботи обох контролерів задається 

перемикачем. Програмувати обидва контролерів можна з середовища 

розробки Arduino IDE. 

 

 
Рисунок Д.6 – Arduino MEGA2560+WiFi R3 

Так само можна перемикати для спілкування між MEGA2560 і ESP8266 

порти MEGA2560 USART0 або USART3. 

Характеристики Arduino MEGA2560: 

• мікроконтролер ATmega2560 

• Робоча напруга: 6-12V 

• 56 цифрових входів / виходів (16 з них ШІМ) 

• 16 аналогових входів 

• 256кб Flash пам'яті 

• Частота 16 МГц 
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Додаток Е. Код програми для реалізації роботи системи 

автоматичного керування енергоефективного управління тепличними 

комплексами та інтерфейсу 
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ComboBox1.AddItem "COM2" 

ComboBox1.AddItem "COM3" 

ComboBox1.AddItem "COM4" 

ComboBox2.AddItem "19200" 

ComboBox2.AddItem "19200" 

ComboBox2.AddItem "19200" 

ComboBox3.AddItem "C1" 

ComboBox3.AddItem "C2" 

ComboBox3.AddItem "C3" 

ComboBox5.AddItem "Традиційна методика" 

ComboBox5.AddItem "Генетичний алгоритм" 

ComboBox5.AddItem "Нечіткий висновок" 

End Sub 
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    Columns("I:I").Select 

    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

    Range("K11").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9 

    Range("A1").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=3 

    Range("A1:H25").Select 

    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    Range("J14").Select 

    ActiveWindow.Zoom = 115 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6 

    Range("A1").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=6 

    Range("A1:H25").Select 

    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
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    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlMedium 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlMedium 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlMedium 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlMedium 

    End With 

Private Sub CommandButton1_Click() 

emptyRows = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1 

End Sub 

Private Sub CommandButton8_Click() 

emptyRows = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1 

Cells(emptyRows, 9) = OptionButton2.Value 

Cells(emptyRows, 10) = OptionButton6.Value 

Cells(emptyRows, 11) = OptionButton7.Value 

Cells(emptyRows, 12) = OptionButton8.Value 

Cells(emptyRows, 13) = OptionButton9.Value 

End Sub 

Private Sub CommandButton9_Click() 

emptyRows = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1 

Cells(emptyRows, 8) = ComboBox5.Value 

End Sub 

    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With  



193 

 

Додаток Є. Навчальний набір  параметрів налаштувань 

регулятора , що складають генотип моделі генетичного 

алгоритму 
По каналу зміни температури По каналу зміни вологості 

Ɵ_in_zad Ɵ_out Ɵ_in Kр Ki f_in_zad f_out f_in Kр Ki 

18 16 18 60,0 3,0 80 60 80 45,0 1,5 

18 15 18 53,0 6,0 80 55 80 50,0 1,5 

18 13 18 50,0 3,0 80 45 80 60,0 2,0 

18 10 18 75,0 3,0 80 40 80 60,0 2,0 

18 8 18 120,0 3,0 80 35 80 60,0 2,0 

18 6 18 145,0 3,0 80 30 80 65,0 2,0 

18 3 18 280,0 8,0 80 25 80 60,0 2,0 

18 0 18 290,0 8,0 80 20 80 62,0 1,8 

18 -2 18 320,0 10,0 80 15 80 80,0 2,0 

18 -8 18 400,0 12,0 80 10 80 90,0 2,0 

18 -12,1 18 435,0 7,0 80 72,5 80 76,5 2,6 

18 -13,1 18 480,0 9,0 80 71,9 80 85,0 2,6 

18 -11,2 18 600,0 13,0 80 74,2 80 102,0 3,4 

18 -9,1 18 435,0 7,0 80 78,2 80 102,0 3,4 

18 -5,2 18 480,0 5,0 80 81,4 80 102,0 3,4 

18 -5,7 18 600,0 6,0 80 84,9 80 110,5 3,4 

18 -5,3 18 435,0 8,0 80 79,5 80 102,0 3,4 

18 -3,5 18 480,0 11,0 80 82,9 80 105,4 3,1 

18 0,4 18 600,0 13,2 80 83,5 80 136,0 3,4 

18 -1,2 18 567,0 7,7 80 84,9 80 153,0 3,4 

18 4,1 18 75,0 5,5 80 85,3 80 81,0 2,7 

18 3,5 18 120,0 6,6 80 90,3 80 90,0 2,7 

18 6,2 18 145,0 36,0 80 87,7 80 108,0 3,6 

18 5,9 18 183,3 6,0 80 76,1 80 108,0 3,6 

18 6 18 218,3 6,0 80 84,7 80 108,0 3,6 

18 6 18 253,3 7,0 80 85,3 80 117,0 3,6 

18 1,7 18 112,5 4,0 80 79,7 80 108,0 3,6 

18 9,5 18 180,0 2,7 80 88,4 80 111,6 3,2 

18 3,8 18 217,5 5,4 80 66,9 80 144,0 3,6 

18 2,5 18 275,0 2,7 80 87,8 80 162,0 3,6 

18 8,6 18 327,5 2,7 80 85,1 80 85,5 2,7 

18 7,5 18 380,0 2,7 80 79 80 95,0 2,9 

18 8,8 18 72,0 2,7 80 73 80 114,0 3,8 



194 

 

Продовження таблиці. Додаток Є 

18 6,8 18 63,6 7,2 80 83,3 80 114,0 3,8 

18 8,3 18 60,0 7,2 80 71 80 114,0 3,8 

18 10,1 18 90,0 9,0 80 78,2 80 123,5 3,8 

18 9,2 18 84,0 8,0 80 74,3 80 114,0 3,8 

18 10,1 18 89,0 6,3 80 87,3 80 117,8 3,4 

18 9,7 18 94,1 8,1 80 87,3 80 152,0 3,8 

18 11 18 99,1 11,7 80 83 80 171,0 3,8 

18 5,9 18 93,7 6,3 80 79,1 80 40,5 1,4 

18 9,4 18 98,3 4,5 80 75,8 80 45,0 1,4 

18 10,7 18 64,8 5,4 80 77,7 80 54,0 1,8 

18 7,1 18 57,2 7,2 80 84,1 80 54,0 1,8 

18 7,5 18 54,0 9,9 80 75,6 80 54,0 1,8 

18 10,4 18 81,0 11,9 80 86 80 58,5 1,8 

18 9,9 18 75,6 6,9 80 71,3 80 54,0 1,8 

18 9,9 18 80,1 5,0 80 69,8 80 55,8 1,6 

18 9,2 18 84,7 5,9 80 82,7 80 72,0 1,8 

18 5,9 18 99,1 32,4 80 85,4 80 81,0 1,8 

18 4,8 18 104,2 5,4 80 88,2 80 42,8 1,4 

18 8 18 109,2 5,4 80 88,2 80 47,5 1,4 

18 8,9 18 56,0 6,3 80 74,4 80 57,0 1,9 

18 15,5 18 30,0 3,6 80 65,6 80 57,0 1,9 

18 7,9 18 62,3 6,2 80 86,8 80 57,0 1,9 

18 10,6 18 65,9 4,5 80 56,3 80 61,8 1,9 

18 6,2 18 69,4 5,3 80 80,2 80 57,0 1,9 

18 5,1 18 65,6 29,2 80 84,4 80 58,9 1,7 

18 7,8 18 68,8 4,9 80 74 80 76,0 1,9 

18 13,3 18 45,4 4,9 80 56,5 80 85,5 1,9 

18 12,8 18 40,1 5,7 80 74,7 80 42,8 1,4 

18 9,8 18 56,1 3,6 80 64,6 80 55,0 1,7 

18 9,8 18 59,3 6,9 80 80,6 80 66,0 2,2 

18 10,3 18 62,4 4,9 80 85,3 80 66,0 2,2 

18 19,2 18 59,1 5,9 80 54,5 80 66,0 2,2 

18 21,1 18 61,9 32,1 80 50,8 80 71,5 2,2 

18 16,7 18 40,8 5,3 80 59,9 80 66,0 2,2 

18 14,9 18 36,1 5,3 80 66,8 80 68,2 2,0 

18 16,9 18 72,9 6,2 80 68,4 80 88,0 2,2 

18 10,7 18 76,4 3,6 80 86,6 80 99,0 2,2 
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Додаток Ж. Акт впровадження результатів дисертаційної 

роботи у виробництво 
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