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Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій дає можливість застосувати їх у будь-
яких галузях, навіть там де раніше вони не застосовувались. За допомогою спеціально 
розроблених комп’ютерних програм можливо спростити рутинні багаточасові операції по 
обробці результатів будь-якого хімічного експерименту, а також дає можливість 
продемонструвати процес розрахунку більш наглядно і зрозуміло, ніж використання 
підручників, методичних розробок, посібників. 

Основним завданням даної роботи є використання комп’ютерних технологій для 
спрощення вибору методики в кількісному аналізі, обрахунку результатів, побудування 
допоміжних засобів (наприклад графіків) та використання навчаючих елементів, таких як 
розгорнута система допомоги та візуалізація результатів. До складу розробленого нами 
програмного комплексу входять два модулі, які відповідають за систему обчислень в 
гравіметричному та титриметричному аналізі. Кожен з цих модулів має перелік конкретних 
типів аналізу, які можуть бути обчислені. Планується інтеграція універсального алгоритму, 
який би забезпечив розрахунок незалежно від вхідних параметрів. Для кожної функції 
модуля присутня довідникова інформація про технологію аналізу та принцип його 
обрахунку, також є можливість для крокового виконання обчислень з метою більшої 
наочності, що є дуже корисним для використання студентами. Також планується інтеграція 
періодичної системи елементів у вигляді бази даних для універсалізації процесу введення 
вхідних даних.  

Програма розповсюджується у вигляді дистрибутиву, має простий та зрозумілий 
інтерфейс, як звичайні доданки Windows, сумісна з версією XP та Vista. Вимоги до апаратної 
частини комп’ютерів повторюють вимоги до вище названих операційних систем.  

Впровадження даного програмного комплексу в програму курсу „Аналітична хімія та 
інструментальні методи аналізу” дозволить студентам будь-яких хімічних спеціальностей 
при вивченні кількісного аналізу на конкретному прикладі наглядно представити весь процес 
розрахунку і скористатися даним комплексом для обробки одержаних результатів. 
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Нейронні мережі (НМ) є новим напрямком ідентифікації технологічних об’єктів 
керування. Його реалізацію та дослідження досить ефективно виконують за допомогою 
математичного процесора MatLab. Створення нейронної моделі вимагає певного досвіду на 
етапах визначення структури мережі та формування даних для її навчання. 

У роботі розглянуто використання НМ для ідентифікації технологічного об'єкта з 
суттєвим транспортним та ємнісним запізнюваннями, показники якості продукції якого 
визначають лабораторно. 

При розробці НМ визначають її початкову структуру і виконують навчання цієї 
структури на масиві даних, отриманому при випробуваннях реального об'єкта. Після 
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навчання модель перевіряють на додатковому, тестовому масиві даних. Таким чином, 
загальний масив для входів X і виходів Y моделі складається з навчальної (Xнавч, Yнавч) та 
тестової (Xтест, Yтест) частин [1]. Обидві частини повинні бути репрезентативними. 

У розглянутому об'єкті було виділено 7 вхідних і 2 вихідні змінні. Згідно з теорією 
навчання НМ для відповідної кількості зв’язків потрібно більше сотні даних. Для надто 
інерційного об’єкта в умовах реального виробництва таку кількість інформації одержати 
неможливо. 

Автори застосували наступний спосіб формування масивів для навчання й тестування 
нейронної мережі. Отриманий на об'єкті експериментальний матеріал був підданий 
традиційному статистичному аналізу: визначені типи законів розподілу ймовірностей 
вхідних і вихідних змінних; оцінені їхні математичні сподівання й дисперсії; розраховані 
коефіцієнти парної кореляції; створені регресійні моделі Y1=f1(X) та Y2=f2(X), перевірені їхні 
адекватності і виконаний аналіз залишків[2]. 

За допомогою стандартних функцій MatLab були отримані числові послідовності 
заданої довжини з параметрами, що відповідають реальним вхідним змінним. Таким чином 
був сформований масив вхідних змінних навчальної вибірки Xнавч. 

Ця числова послідовність була подана на кожну з моделей, що дозволило отримати 
розрахункові значення Yi=fi(Xнавч), i=1,2. На виходи моделей додатково накладали “шум”, 
який відповідав дисперсіям згаданих раніше залишків.  

До результатів цієї комп’ютерної імітації додали експериментальні дані, 
сформувавши масиви вихідних змінних Yнавч відповідної довжини. Масиви (Xтест, Yтест) 
складалися також із сукупності експериментальних та імітованих даних. 

Запропонований алгоритм підготовки даних дозволив одержати й дослідити 
нейросітьові моделі міцності та водопоглинання керамічної цегли на виході тунельної печі. 
Запропонований авторами підхід може бути використаний для створення стартових 
нейросітьовых моделей інерційних технологічних об'єктів керування. 
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В даній роботі представлена математична модель процесу магнітного очищення 
речовин від залізовмісних домішок. Магнітне осадження домішок здійснюється в 
намагнічених пористих (гранульованих) середовищах, між гранулами яких створюються 
ефективні зони захоплення за рахунок високих значень напруженості поля h та високого 
ступеня його неоднорідності gradh. Добуток цих двох параметрів hgradh, так званий силовий 
фактор, суттєво проявляється саме поблизу точок контакту гранул.  

Основою математичної моделі процесу магнітного очищення в таких пристроях в 
загальному випадку є векторне рівняння руху часточки 
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