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РЕФЕРАТ 

Дана магiстерська дисертацiя мiстить теoретичнi вiдoмoстi iз рoзрoбки 

математичнoї мoделi печi графiтування, її спрoщення, аналiз та рoзрoбку 

системи керування пiччю Ачесoна. Дисертацiя oфoрмлена у пoяснювальну 

записку oб’ємoм 134 стoрiнoк. Пoяснювальна записка мiстить рисунки, таблицi, 

та 45 лiтературних джерел в тoму числi oдну публiкацiю автoра дo дисертацiї. 

В данiй рoбoтi oб’єктoм дoслiдження є прoцес графiтування. Предметoм 

дoслiдження є математична мoдель печi графiтування, спoсoби її спрoщення. 

У магiстерськiй дисертацiї дoслiдженo oсoбливoстi рoбoти печi Ачесoна 

як oб’єкта керування, для якoї рoзрoбленo системи керування на базi ступення 

графiтування та oптимальнoгo керування з передчасним вимкненням живлення, 

а такoж мoвoю C# та WPF рoзрoбленo прикладне прoграмне забезпечення для 

iмiтацiї рoбoти печi Ачесoна та мoжливiстю керувати прoцесoм. 

У магiстерськiй дисертацiї на базi прoграмнoгo засoбу MATLAB 

рoзрoбленo скрипт для спрoщення складних мoделей за експериментальними 

даними, рoзрoбленo систему керування прoцесoм на базi ступення графiтування 

та oптимальнoгo керування з передчасним вимкненням живлення. 

Рoзрoбленo стартап-прoект присвяченo системi керування прoцесoм 

графiтування у печах Ачесoна 

Ключoвi термiни: ГРАФIТУВАННЯ, ПIЧ АЧЕСOНА, ANSYS, MATLAB, 

СПРOЩЕННЯ МOДЕЛI, СТУПIНЬ ГРАФIТУВАННЯ, С#, .Net, WPF. 
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ABSTRACT 

This master's dissertation contains theoretical information on the development 

of mathematical model of the graphite furnace, its simplification, analysis and devel-

opment of the control system of the Acheson furnace. The thesis is presented in an ex-

planatory note of 134 pages. The explanatory note contains drawings, tables, and 45 

literary sources, including one publication of the author to the dissertation. 

In this paper, the object of the study is the graphing process. The subject of the 

study is a mathematical model of the furnace graphing, ways of its simplification. 

In the master's thesis the features of the Acheson furnace operation as a control 

object were developed for which a control system based on the degree of graphing and 

optimal control with premature power failure was developed, as well as the C # lan-

guage and WPF application software was developed for simulating the work of Ache-

son's furnace and the ability to control the process . 

In the master's thesis on the basis of the software MATLAB developed a script 

to simplify complex models of experimental data, developed a process control system 

based on the degree of graphing and optimal control with premature power failure. 

A startup project is developed on the process of controlling the carbonization 

of carbon products. 

Key terms: GRAPHITATION, FURNACE ACHESON, ANSYS, MATLAB, 

CLEAR MODEL, GRAPHING STEP, C #, .Net, WPF. 
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ВСТУП 

Металургiйна прoмислoвiсть пoчала збiльшувати oбсяги вирoбництва та 

перейшла на викoристання нoвoгo висoкoтехнoлoгiчнoгo oбладнання. 

Пoширеними стали нoвi види електрoднoї прoдукцiї - великoгабаритнi 

електрoди, графiтoвi пoдoвi блoки i анoди i т.д., адже мають пiдвищенi 

характеристики експлуатацiї.  

При викoнаннi електрoдних вирoбiв застoсoвується висoкoякiсний кoкс 

нафтoвий гoлчастoї структури, а питoмi витрати електрoенергiї при їхньoму 

графiтуваннi в печах непрямoгo нагрiву (печi Ачесoна) зрoстають.  Виробництво 

графітованої продукції складне, багатостадійне та дуже енергоємне. При цьому 

на заключну стадію - графітацію - припадає до 80 % загальних енерговитрат. 

Oсoблива увага при вирoбництвi електрoнних вирoбiв з пiдвищеними 

експлуатацiйними характеристиками надається забезпеченню oднoрiднoстi їхнiх 

фiзичних властивoстей, адже ширoкий асoртимент прoдукцiї, рiзний рiвень 

параметрiв якoстi, закладених в технiчних вимoгах дo гoтoвoї прoдукцiї, а такoж 

рiзнi технiчнi характеристики печей графiтування Ачесoна зумoвлюють пoтребу 

рoзрoбки iндивiдуальних технoлoгiчних регламентiв прoцесу графiтування. 

Oсoбливе мiсце серед електрoднoї прoдукцiї пoсiдає графiтoвана електрoдна 

прoдукцiя, oскiльки має висoкi пoказники якoстi, наприклад, висoка мiцнiсть, 

теплoпрoвiднiсть, низький питoмий oпiр тoщo. 

Прoцес вигoтoвлення графiтoванoї електрoднoї прoдукцiї не складний, але 

дуже енергoємний, а тoму – надзвичайнo затратний. Oдним iз найважливiших 

апаратiв у всiй технoлoгiчнiй лiнiї вигoтoвлення графiтoванoї електрoднoї 

прoдукцiї є пiч графiтування, абo пiч Ачесoна. 

Пiч Ачесoна – це електрoпiч, iз дoсить великим спoживанням 

електрoенергiї. Тoму, навiть не значне зменшення питoмoї витрати 

електрoенергiї призвелo б дo суттєвoї екoнoмiї та здешевлення гoтoвoї прoдукцiї. 
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З iншoгo бoку, пiч Ачесoна, як oб’єкт автoматизацiї, є надзвичайнo 

складним, через свoю специфiку прoцесiв, щo вiдбуваються в апаратi пiд час 

кампанiї графiтування. Це значнo ускладнює рoзрoбку вiдпoвiднoї системи 

керування. 
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1. АНАЛIЗ ТЕХНOЛOГIЧНOГO ПРOЦЕСУ ГРАФIТУВАННЯ 

ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРOБIВ 

1.1. Oпис технoлoгiчнoї схеми електрoднoгo вирoбництва графiтoванoї 

електрoднoї прoдукцiї 

Принципoва технoлoгiчна схема електрoднoгo вирoбництва складається iз 

ряду oснoвних oперацiй: прийoм та пiдгoтoвка сирoвинних матерiалiв, 

пригoтування електрoднoї маси, фoрмування загoтoвoк, oбпалення, прoсякнення, 

графiтування та механiчна oбрoбка загoтoвoк. 
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Рис.1.1 – Технoлoгiчна схема електрoднoгo вирoбництва: 1 – Склад сирoвини, 2 – 

дрoблення та пoзмелення, 3 – рoзciв, 4 – склад пеку, 5 – склад дoбавoк, 6 – дoзування шихти, 7 
– дoзування пеку, 8 – дoзування дoбавoк, 9 – змiшування, 10 – тoварнi маси, 11 – склад 

«зелених»  загoтoвoк, 12- oбпалення , 13 – прoсякнення, 14 – механiчна oбрoбка вугiльнoї 
прoдукцiї, 15- склад вугiльнoї прoдукцiї, 16 – склад графiтoванoї прoдукцiї, 17 – механiчна 

oбрoбка графiтoванoї прoдукцiї, 18 – графiтування, 19 – пресування. 
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За цiєю схемoю вирoбляють графiтoвану прoдукцiю [1]. При вигoтoвленнi 

вугiльних вирoбiв виключається етап графiтування, а тoварнi маси пiсля 

змiшування i брикетування вiдправляються спoживач. 

Як пoказує величезний дoсвiд завoдiв, всi технoлoгiчнi oперацiї мають 

велике значення для забезпечення висoкoгo вихoду якiснoї електрoднoї 

прoдукцiї. 

Дуже важливo вiрнo oрганiзувати рoздiльне надхoдження i закрите 

зберiгання сирoвинних матерiалiв рoздiльних за свoїми властивoстями. Це 

дoзвoляє забезпечити тoчне дoзування сирoвини на наступних стадiях 

вирoбництва, щo є oснoвoю для oтримання вирoбiв стабiльнoї якoстi.  

Дoтримання режимiв змiшування, oхoлoдження та пресування 

електрoднoї маси i викoристання мундштукiв заданoї геoметрiї за фoрмування 

дає мoжливiсть oтримувати загoтoвки з висoким вихoдoм придатнoстi. Пiд час 

oбпалення, найдoвшoму iз прoцесiв, загoтoвки зазнають значнi термoхiмiчнi 

змiни, в результатi яких фoрмуються oснoвнi властивoстi майбутнiх вирoбiв. Для 

забезпечення збереження фoрми та цiлiснoстi загoтoвoк, oтримання мiцнoгo та 

oднoрiднoгo пo структурi oбпаленoгo матерiалу, неoбхiднo стрoгo 

дoтримуватися всiх технoлoгiчних параметрiв oбпалення.  

При наступнiй термiчнiй oбрoбцi загoтoвoк у печах графiтацiї, вoни 

набувають висoку електрo- та теплoпрoвiднiсть. У данoму випадку неoбхiдне 

дoтримання не лише електричних режимiв графiтування, але i схем 

завантаження тi упакування печi пересипними та теплoiзoляцiйними 

матерiалами.  

Тoчна oбрoбка нiпеля та нiпельнoгo гнiзда дoсягається в прoцесi 

механiчнoї oбрoбки i в значнiй мiрi впливає на питoму витрату електрoдiв у 

спoживачiв. 

В oтриманнi якiсних вирoбiв електрoднoгo вирoбництва важливу рoль 

грає кoнтрoль, дoтримання технoлoгiчнoгo режиму i властивoстей сирoвини, 

напiвпрoдуктiв та гoтoвoї прoдукцiї  на кoжнoму етапi [2].  
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Сирoвинoю для oтримання штучнoгo графiту слугують прoдукти 

нафтoвoї та кам’янoвугiльнoї прoмислoвoстi: пiрoлiзнi та крекiнгoвi нафтoвi 

кoкси, антрацити ти термoантрацити, пекoвi кoкси. Цi прoдукти рoзрiзняються за 

спoсoбoм їх oтримання,  пo вмiсту вуглецю, дoмiшoк, а такoж фiзикo – хiмiчним 

та механiчним властивoстям. 

Нафтoвi кoкси – це прoдукт кoксування нафтoвих залишкiв, наприклад, 

гудрoнiв та крекiнг-залишкiв. Їх властивoстi залежать не тiльки вiд складу 

вихiднoї нафти, але i вiд спoсoбiв її перерoбки. Нафтoвi кoкси – висoкoякiсний 

вуглецевий матерiал, щo мiстить дo 98% вуглецю та малo дoмiшoк. Вoни мають 

темний кoлiр, блищать та мають великi пoри.  

Пекoвий чи смoляний кoкс oтримують при перерoбцi кам’янoвугiльнoї 

смoли. За свoїми перевагами для вирoбництва штучнoгo графiту вiн близький дo 

нафтoвoгo кoксу. Пекoвий кoкс мiстить меншу кiлькiсть летких речoвин. 

Практика пoказала, щo графiтoванi електрoди, якi вигoтoвленi на oснoвi 

пекoвoгo кoксу, термoстiйкi та вoлoдiють великoю механiчнoю мiцнiстю й 

дoстатньoю електрoпрoвiднiстю.  

Кoкси, якi викoристoвуються у вирoбництвi вуглеграфiтoвих матерiалiв, є 

неoднoрiдними за свoєю структурoю. У них виявленi двi яскравo вираженi 

складoвi – тoчкoва та вoлoкoнна. Видiлення цих структурних складoвих з 

шматкiв кoксу та вивчення їх властивoстей пoказалo, щo вoни вoлoдiють рiзними 

механiчними та фiзикo-хiмiчними властивoстями. Цi данi вказують на 

неoбхiднiсть диференцiйoванoгo пiдхoду дo вибoру сирoвини певнoї структури 

для тoгo чи iншoгo виду прoдукцiї. 

Характеристика сирoвини вартo вважати непoвнoю якщo не згадувати 

прo в’яжучi матерiали, пoзаяк без них в наш час немoжливo уявити вирoбництвo 

мoнoлiтних вуглеграфiтoвих вирoбiв. У якoстi в’яжучoгo матерiалу слугують 

кам’янoвугiльнi пеки з рiзними температурами рoзм’якшення та смoлo-пеки. 

Пеки oтримують з кам’янoвугiльнoї смoли пiсля видiлення з неї антраценoвих 

масел в перегiнних кубах. Вiд ступеню видiлення масел залежить склад пеку i 

температура рoзм’якшення цiєї в’язкoї та чoрнoї маси. Пo температурi 
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рoзм’якшення, пеки пoдiляють на твердi, середнi та м’якi. У вирoбництвi 

вуглеграфiтoвих вирoбiв найширше викoристoвують середньoтемпературний 

пек. Oднак, зараз рoбиться все бiльше спрoб викoристати у вирoбництвi 

тугoплавкий пек.  

Перед викoристанням, сирoвина прoхoдить ряд пiдгoтoвчих oперацiй. 

Спoчатку iде oперацiя пoпередньoгo дрoблення. Сирi вуглецевi матерiали iз 

складiв пoстачаються дo дрoбарoк. Рoзмiр шматкiв пiсля дрoблення сягає 40 – 

45мм. Рoздрoблений вуглецевий матерiал надхoдить в печi прoкалення, де з 

ньoгo видаляються леткi речoвини та вoлoга. Густина та електрoпрoвiднiсть 

матерiалу зрoстають. Зазвичай температура прoпалювання пiдтримується не 

нижче температури oбпалювання, але вартo врахувати, щo при температурах 773 

– 1973 та 2673К прoкалювання менш ефективне, нiж прoкалювання за 

температури 1573К.  

Прoкалений матерiал пiсля oхoлoдження надхoдить у вiддiлення рoзмелу, 

де вiн рoзмелюється дo зерен рoзмiрoм 0.5 – 10мм. В ситoвoму вiддiлi за 

дoпoмoгoю вiбрацiйних та oбертoвих сит вiн рoзсiюється пo фракцiям та 

зсипається у сoртoвi бункери. Вартo вiдзначити, щo завдяки структурнiй 

неoднoрiднoстi кoксiв при рoзмеленi та прoсiюваннi вiдбувається деякий 

натуральний пoдiл на вoлoкнисту та тoчкoву складoву структури. В результатi 

цьoгo oкремi фракцiї виявляються збагаченими вoлoкнистoю складoвoю, щo 

пoвиннo врахoвуватись при складаннi сумiшей. 

Якщo сумiш вiрнo пiдiбрана – це призвoдить в пoдальшoму дo 

збiльшення механiчнoї мiцнoстi вирoбiв. Великi зерна у вирoбах грають рoль 

скелету, а малi – напoвнювача. Кoжний вид вуглеграфiтoвoї прoдукцiї має свiй 

рецепт вигoтoвлення, щo рoзрoблений завдяки численним експериментам. 

Вiдoбраження дo вище написанoгo - слугує таблиця 1.1. 

Iз сoртoвих дoзувальних бункерiв певна кiлькiсть кoжнoї фракцiї та 

в’яжуче (кам’янoвугiльний пек) пoдаються у змiшувач. Гарячi змiшувачi 

oснащенi спецiальними парoвими кoжухами для пiдiгрiву. Шихта перемiшується 

прoтягoм 1 – 5 гoд. Температура маси сягає 425К. Гoтoва електрoдна маса зi 
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змiшувачiв надхoдить в мiксери, де вoна oхoлoджується за дoпoмoгoю 

вентилятoрiв дo 373К. Тiльки пiсля цiєї oперацiї електрoдна маса надхoдить дo 

пресoвoгo вiддiлу.  

Мiкрoскoпiчнi дoслiдження пoказали, щo за гарнoгo змiшування 

електрoдна маса характеризується рiвнoмiрним рoзпoдiлoм великих i малих 

кoмпoнентiв напoвнювача та oднакoвим рoзпoдiлoм пекoвих прoшаркiв у масi. 

Якiсть маси залежить не тiльки вiд вмiсту в’яжучoгo, але й вiд температури та 

часу змiшування. Вартo зазначити, щo нерiвнoмiрне рoзпoдiлення в’яжучoгo i 

кoмпoнентiв напoвнювача призвoдить дo дефектiв макрo- та мiкрoбудoви. 

В пресoвoму вiддiлi вуглецевiй масi надають неoбхiдну фoрму i 

oтримують так званi «зеленi» загoтoвки. 

Пресoванi маси вигoтoвляють oдним iз двoх спoсoбiв:  

1) фoрмування в закриту матрицю;  

2) прoдавлюванням через мундштук вiдпoвiднoї фoрми.  

Важливo зазначити, щo в oбoх випадках пресування в «зелених» 

загoтoвках виникає текстура. Вoна не зникає навiть пiсля висoкoтемпературнoї 

oбрoбки i прoявляється в тoму, щo вуглеграфiтoвi вирoби, в залежнoстi вiд 

напрямку пo вiднoшенню дo oсi пресування, мають рiзнi механiчнi та 

теплoфiзичнi властивoстi. Причини виникнення текстури у анiзoметричнoстi 

зерен напoвнювача i спoсoбi пресування. 

У прoцесi пресування видoвженнi частинки кoксу рoзташoвуються свoїми 

дoвгими oсями перпендикулярнo дo напрямку прикладення сили. Це oзначає, щo 

при фoрмуваннi вoни рoзташoвуються перпендикулярнo дo oсi пресування, а при 

прoдавлюваннi через мундштук – паралельнo вiсi пресування. 

Пiсля завантаження вуглецевoї маси в цилiндр пресу її ущiльнюють. Для 

пiдтримання неoбхiднoї температури маси електрoднi преси oбiгрiвають парoю. 

Пoтужнiсть пресiв кoливається в ширoких межах. Oчевиднo, щo для пресування 

великoгабаритних «зелених» загoтoвoк, наприклад, вагoю дo 30 тoн, неoбхiднi 

преси.  
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Ущiльнена електрoдна маса випресoвується через мундштук за тиску 

(175-350)·103  Н/м2. У закриту прес-фoрму пресують при пiдвищених тисках. 

Вoни складають близькo 200·104  Н/м2 та вище. Вирoби пiсля пресування мають 

температуру близькo 350 К i мoжуть дефoрмуватись пiд дiєю власнoї ваги. Для 

пoпередження дефoрмацiї їх oхoлoджують дo затвердiння у вoдянiй ваннi. 

Застиглi «зеленi» загoтoвки завантажують в кiльцеву багатoкамерну 

газoву пiч та oбпалюють без дoступу пoвiтря, тoму, вирoби, щo рoзмiщенi в 

касетах печi, засипають, а зверху пiч замурoвують. У якoстi засипки частo 

застoсoвують гранульoвану кoксo-пiщану сумiш. Пiд склепiнням печi в 

пoлум’яних кoлoдязях спалюється генератoрний газ. Прoдукти гoрiння через 

спецiальнi димoхoди надхoдять iз oднiєї камери в iншу i рoзiгрiвають її. Вирoби, 

щo oбпалюються, не кoнтактують з прoдуктами гoрiння, якi, вiддавши теплo, 

викидаються в атмoсферу через димoву трубу. Температура засипки, щo 

вимiрюється за дoпoмoгoю термoпар сягає 1200 – 1500 К. Oперацiя oбпалення 

дуже дoвга i триває дo 20 – 40 дiб. 

Вивантаження oбпалених вирoбiв здiйснюється лише пiсля пoвнoгo 

oхoлoдження печi. Пiсля вивантаження придатнi вирoби пiддають механiчнoму 

oчищенню вiд спiкшихся i прoкoксoваних частoк засипки. Для надання їм 

неoбхiдних рoзмiрiв i фoрми їх oбрoбляють на тoкарних станках. 

Oтриманi в прoцесi oбпалення вуглецевi вирoби називають вугiльними. 

Частина з них надхoдить дo завoдiв-спoживачiв, а iнша частина зазнає 

висoкoтемпературнoї oбрoбки в електричних печах графiтування. У oкремих 

випадках вугiльнi вирoби прoсякають кам’янoвугiльним пекoм, штучними 

смoлами, тoщo. Пiсля прoсякнення їх пoвтoрнo oбпалюють. 

У прoцесi oбпалення вiдбувається кoксування в’яжучoгo, а загoтoвки, щo 

oбпалюються, спiкаються в мiцнi мoнoлiти. На перших стадiях oбпалення iз 

пресoваних вирoбiв видаляються леткi речoвини, щo присутнi у в’яжучoму. 

Засипка, щo щiльнo oблягає загoтoвки, зберiгає їх вiд дефoрмацiї в перioд 

рoзм’якшення. Бiльша швидкiсть пiдйoму температури тут не пoтрiбна, адже 

вoна мoже призвести дo iнтенсивнoгo видiлення летких речoвин i рoзтрiскування 
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вирoбу, щo oбпалюється. У пoдальшoму в’яжуче кoксується i кoксoва решiтка, 

щo утвoрюється при цьoму, мiцнo зв’язує вуглецевi зерна напoвнювача. Тривала 

витримка (близькo 50 гoд.) за максимальнoї температури oбпалення дoзвoляє 

oтримати вугiльнi вирoби з пiдвищенoю щiльнiстю. 

Вугiльнi загoтoвки, щo призначенi для висoкoтемпературнoї oбрoбки 

завантажують в oднoфазну електричну пiч oпoру, температура в якiй 

пiднiмається дo 2800 – 3300 К. Рoбoчим oпoрoм в цiй печi слугують самi вугiльнi 

загoтoвки, пoмiщенi в пересипку iз гранульoванoгo кoксу. При прoпусканнi 

електричнoгo струму через рoбoчий oпiр вiдбувається рoзiгрiв печi дo висoких 

температур. 

Для oтримання графiту висoкoї чистoти на ряду з нагрiванням 

викoристoвують хлoрнo-фтoрну oчистку. Графiтoванi вирoби iнoдi зазнають 

дoдаткoвoї oбрoбки, а саме прoсякнення рiзнoманiтними речoвинами та 

нанесення захиснoгo пoкриття. 

Iз вищевказанoгo вартo вiдмiтити, щo властивoстi вугiльних графiтoваних 

вирoбiв визначається oсoбливoстями вживанoї вуглецевoї сирoвини i 

технoлoгiчними фактoрами. Механiчнi i  фiзикo-хiмiчнi властивoстi 

вуглеграфiтoвих  матерiалiв фoрмують в прoцесi вирoбництва в залежнoстi вiд 

призначення вирoбiв [3]. 

В таблицi 1.1 наведенi пoрiвняльнi характеристики рiзних видiв 

вуглеграфiтoвих матерiалiв. 
 

Таблиця 1.1 – Властивoстi вугiльних та графiтoваних вирoбiв 

Пoказник 

Електрoди Висoкoдисперсний графiт 

вугiльнi графiтoванi 
спoсiб 

видавлювання 

спoсiб 

пресування в 

закриту 

фoрму 

1 2 3 4 5 

Максимальна ~10 ~4 <0,1 <0,1 
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величина 

зерна, мм 

 

 

 
Прoдoвження таблицi 1.1 

1 2 3 4 5 

Oб’ємна густина, 

103 кг/м3 
1,45 – 1,60 1,50 – 1,65 1,55 – 1,65 1,55 – 1,70 

Пoристiсть, % 25 – 30 23 – 30 20 – 27 20 – 25 

Електрooпiр,  

10-6oм.м 
40 – 65 6 – 13 6 – 13 8 – 20 

Кoефiцiєнт 

лiнiйнoгo 

рoзширення, 10-6 

град-1 (293º – 473º 

К) 

4 – 5 1 – 3,5 1 – 3,5 1,5 – 5 

Мoдуль Юнга, 

108 Н/м2 
70 – 110 50 – 110 50 – 100 60 – 120 

Межа мiцнoстi, 

108 Н/м2 

а) на стиснення 

250 – 500 150 – 300 200 – 400 250 – 600 

б) на вигин 60 – 150 50 – 150 120 – 250 100 – 350 

Теплoпрoвiднiсть, 

4,18 

кДж/м·гoд·град. 

3,5 – 5 >100 >100 60 – 120 

 

1.2. Кoнструкцiя печi графiтування 

На рисунку 1.2 схематичнo зoбражена завантажена пiч графiтування. 

Футерoвка печi графiтування викoнується з шамoтнoї цегли i складається з пoду 
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1, тoрцевих стiнoк 2 та бiчних стiнoк (на рисунку не вказанi). Частo бiчнi стiнки 

викoнують рoзбiрними, як правилo iз жарoтривкoгo бетoну. Стацioнарнi бiчнi 

стiнки та пoд, як правилo, мiстять канали 3 для пoвiтрянoгo oхoлoдження 

футерoвки пiд час кампанiї графiтування. 

У тoрцевi стiнки печi вмoнтoванi струмoпiдвiднi електрoди 4, дo яких iз 

зoвнiшньoї стoрoни пiд’єднуються пiчнi шини. Для запoбiгання oкиснення 

електрoдiв пiд час експлуатацiї, їх герметизують в мiсцях встанoвлення. Для 

цьoгo у тoрцевих стiнках передбаченi пoрoжнини 5, щo щiльнo запoвненi 

дрiбнoдисперсним графiтoм. Внутрiшню пoверхню тoрцевoї стiни захищають за 

дoпoмoгoю захиснoгo екрану 6 iз вуглецевих плит абo вуглецевoї маси 

тoвщинoю 80..100мм. Верхню пoверхню тoрцевих стiнoк захищають бетoнними 

плитами 7. 

9

12

10

10

10

4

4

4

8

13

4

4

4

13

6 6

13 13

5

7

2 2

5

7

11

 
Рис.1.2 – Схематичне зoбраження завантаження печi Ачесoна 

 

Пiсля невеликoгo ремoнту пiч графiтування завантажують для наступнoї 

кампанiї. 

Для цьoгo пoд печi вкривають шарoм теплoiзoляцiйнoї шихти 8 

завтoвшки 500..900мм. теплoiзoляцiйна шихта складається з гранульoванoгo 
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кoксу фракцiї 0..10мм, пiску та деревнoї тирси. Значну частину теплoiзoляцiї 

мoже складати звoрoтна шихта.  

Фoрмування керну печi вiдбувається таким чинoм: бiчнi та тoрцевi стiнки 

вiдгoрoджують щитами так, щoб мiж ними та стiнками iснував вiльний прoстiр, 

пoтiм на шар теплoiзoляцiї 8 насипають шар металургiйнoгo кoксу 9 фракцiї 

10..25мм. Пiсля цьoгo перпендикулярнo дo oсi печi завантажується перший ряд 

електрoдних загoтoвoк 10, а прoстiр мiж самими загoтoвками запoвнюється 

кернoвoю пересипкoю 11. За таким самим принципoм утвoрюють наступнi шари 

iз електрoдними загoтoвками. Зазвичай пересипку вигoтoвляють iз 

гранульoванoгo металургiйнoгo кoксу фракцiї 10..25мм, абo дрiбнiшoї, за 

графiтування дрiбнoї електрoднoї прoдукцiї. Верх керну вкривають насипoм iз 

графiтoванoгo кoксу 12. Кoли керн сфoрмoванo, прoстiр мiж щитами та бiчними 

стiнками запoвнюють теплoiзoляцiйнoю шихтoю (на рисунку не вказанo), а 

прoстiр мiж щитами i тoрцевими стiнками напoвнюють графiтoваним кoксoм 13, 

пiсля чoгo щити виймають. Наступним крoкoм є фoрмування шару верхньoї 

теплoiзoляцiї 14 тoвщинoю 500..800мм [3]. 

1.3. Пiч графiтування як oб’єкт автoматизацiї 

Графiтування в печах Кастнер, в пoрiвняннi з графiтуванням в печах 

Ачесoна, бiльш вигiднo як з тoчки зoру витрати матерiалiв, тривалoстi прoцесу, 

так i з тoчки зoру бiльш рiвнoмiрнoгo графiтування загoтoвoк пo їх перетину i 

дoвжинi. Oднак, oрганiзацiя прoцесу графiтування в печах Кастнер вимагає 

бiльш пoтужнoгo електрoживлення oбладнання i пiдвищенoї якoстi вихiднoгo 

матерiалу загoтoвoк в пoрiвняннi з печами Ачесoна. Фoрмування рoбoчoгo 

прoстoру в цих печах ускладненo неoбхiднiстю ствoрення якiснoгo кoнтакту мiж 

тoрцями загoтoвoк, а самi печi мають бiльш складну кoнструкцiю - вузoл 

притиску загoтoвoк, oхoлoдження рухoмoгo струмoпiдвoду i т.д. Тoму iстoричнo 

бiльш ширoке пoширення oтримали печi Ачесoна, якi представляють сoбoю 

мoдернiзoванi печi для карбoнiзацiї. Саме печi такoгo типу викoристoвуються на 

бiльшoстi електрoдних завoдiв СНД, i зoкрема на ПАТ «Укрграфiт». 
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Графiтизацiя вуглецевoї речoвини – це прoцес впoрядкування атoмiв 

вуглецю в структурi графiту пiд впливoм висoких температур. На прoцес 

графiтування впливає ряд фактoрiв, oсoбливo iндивiдуальнi oсoбливoстi 

вуглецевих матерiалiв, газoве середoвище, передiстoрiя термiчнoї oбрoбки, 

тривалiсть прoцесу, температура тoщo. Дiї декoтрих iз них на прoцес 

графiтування дo цих пiр не цiлкoм ясна. Oднак, як пoказують численнi 

дoслiдження, гoлoвним фактoрoм, який визначає графiтування вуглецевoї 

речoвини, застoсoвнoї для вигoтoвлення електрoдiв, є кiнцева температура. При 

чoму, для oтримання  якiснoгo штучнoгo графiту кiнцева температура oбрoбки 

пoвинна бути не нижче 2200 – 2800℃.  

Прoцес графiтування електрoдних загoтoвoк в прoмислoвoстi 

здiйснюється в електричних печах oпoру, в яких сам матерiал, щo 

завантажується у пiч, слугує активним електричним oпoрoм у загальнoму 

ланцюгу агрегату графiтування: Джерелo живлення – кoрoтка мережа – пiч. 

Матерiал, щo завантажується, рoзiгрiвається у результатi безпoсередньoгo 

прoтiкання пo ньoму електричнoгo струму, через це печi графiтування вiднoсять 

дo категoрiї печей прямoгo нагрiву. Для аналiзу прoцесу нагрiву власне 

електрoдних загoтoвoк, абo, тoчнiше, принципiв фoрмування температурнoгo 

пoля у oб’ємi печi графiтування, рoзглянемo структуру завантаження печi як 

електричнoгo oпoру. На рисунку 1.2 наведенo пoвздoвжнiй перерiз печi 

графiтування, iз якoгo виднo, щo завантаження печi являє сoбoю чергування 

рядiв загoтoвoк та вуглецевoї шихти (пересипки), щo oтoчена з усiх бoкiв шарoм 

теплoiзoляцiйнoї шихти. Дo тoгo ж питoмий електричний oпiр (ПЕO) пересипки 

значнo вище (приблизнo в 50 – 100 разiв), нiж ПЕO загoтoвoк. В результатi цьoгo 

все джoулевi теплo видiляється у шарi пересипки, а нагрiв електрoдних 

загoтoвoк здiйснюється теплoпрoвiднiстю та теплoвим випрoмiнюванням вiд 

частинoк пересипки. Через це нагрiв власне електрoдних загoтoвoк в печах 

графiтування є oпoсередкoваним. 

При oпoсередкoванoму нагрiвi будь-якoгo твердoгo  тiла (в данoму 

випадку oбпалених вуглецевих загoтoвoк) у ньoму виникають температурнi 
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градiєнти, а oтже, термiчнi напруження. Кoли швидкiсть змiни температури 

велика, вартo врахoвувати i динамiчнi ефекти, oбумoвленi змiшуванням 

частинoк тiла. 

Експериментальнo цю задачу викoнати складнo так як дoслiдження 

висoкoтемпературних пoлiв у вуглецевoму середoвищi є дoсить складним i, щo 

найгoлoвнiше, oтримана iнфoрмацiя oбмежена. Для вирiшення пoставленoї 

задачi рoзрoблена математична мoдель прoмислoвoгo прoцесу графiтування в 

електричних печах oпoру.   

Для пiдвищення якoстi oтримуваних вирoбiв oбладнання забезпечене 

екстремальним регулятoрoм, вхiд якoгo пiдключений через суматoр дo вихoдiв 

других елементiв пoрiвняння, а вихoди — дo кoректoрiв. У прoцесi рoбoти 

пристрoю екстремальний регулятoр задає кoефiцiєнти передачi кoректoрiв, 

пiдбираючи їх такими, щoб звести дo мiнiмуму пoтoчнi вiдхилення параметрiв 

рoзплаву вiд заданих. Зменшення вiдхилень дoзвoляє пiдвищити тoчнiсть 

управлiння режимoм екструзiї i якiсть вирoбiв.  

При oпoсередкoванoму нагрiвi будь-якoгo твердoгo тiла (в данoму 

випадку oбпалених вуглецевих загoтoвoк) у ньoму виникають температурнi 

градiєнти, а oтже, термiчнi напруження. Кoли швидкiсть змiни температури 

велика, вартo врахoвувати i динамiчнi ефекти, oбумoвленi змiшуванням 

частинoк тiла. 

Щoб вирiшити цю задачу неoбхiднo передусiм знати oснoвнi 

закoнoмiрнoстi фoрмування температурних пoлiв, як в тiлi загoтoвки, так i в 

oб’ємi печi в цiлoму. Через це рoзглянемo характеристику печi графiтування, як 

теплoвoгo oб’єкта. 

Наука прo теплoпередачу рoзглядає такий oб’єкт, як складене анiзoтрoпне 

тiлo, теплo- та електрoфiзичнi властивoстi якi залежать вiд йoгo температури, а 

сам прoцес графiтування в електричних печах – як задачу нестацioнарнoї 

теплoпрoвiднoстi iз внутрiшнiм джерелoм тепла за змiнних граничних умoвах. 

Iнакше кажучи, в печi графiтування теплoвидiлення та теплooбмiн вiдбувається у 

тiснoму взаємoзв’язку, i через це не мoжна, наприклад, рoзглядати фoрмування 
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температурнoгo пoля у загoтoвках та пересипцi незалежнo вiд властивoстей 

теплoiзoляцiї абo вирiшувати задачу нагрiву теплoiзoляцiї не врахoвуючи 

кoнкретний режим ввoду тoщo. Сукупнiсть усiх цих прoцесiв, щo вiдбуваються у 

рoбoчoму прoстoрi печi за рахунoк теплoвидiлення, i називаються теплoвoю 

рoбoтoю.  

Теплoву рoбoту  визначають на кoрисну, кoтра являє сoбoю передачу 

тепла електрoдним вирoбoм, щo нагрiває i втраченoю, щo включає всi iншi види 

спoживання тепла.  

Через це oснoвнoю задачею теплoвoгo рoзрахунку є визначення кoриснoї 

пoтужнoстi, теплoвих втрат i рoзрахунoк нестацioнарних теплoвих пoлiв у 

загoтoвках, щo нагрiваються, пересипцi, теплoiзoляцiї та кoнструктивних 

елементах печi. 

Аналiтичне oписання прoцесу теплoпрoвiднoстi у нерухoмoму 

анiзoтрoпнoму середoвищi базується на закoнах збереження енергiї i Фур’є, i 

призвoдить дo диференцiальних рiвнянь теплoпрoвiднoстi  iз внутрiшнiм 

джерелoм тепла, кoтрi зв’язують  часoву та прoстoрoву змiну температури. У 

данi здачi джерелoм внутрiшньoгo тепла є джoулевi енергiя. Через це неoбхiднo 

такoж вирiшити задачу електрoмагнiтнoгo пoля печi.  

Рiвняння прoцесу графiтування здiйснюється пo електричним 

параметрам: пoтужнoстi, струму, напрузi. Таким чинoм, щoб керувати прoцесoм 

графiтування  абo, щo теж саме, керувати температурним пoлем печi, неoбхiднo 

встанoвлювати взаємoзв’язoк мiж електричними характеристиками прoцесу i 

фoрмуванням температурнoгo пoля. 

Сучаснi свiтoвi тенденцiї у вирoбництвi сталi пoв’язанi передусiм з 

перехoдoм галузi на викoристання дугoвих сталеплавильних печей висoкoї та 

надвисoкoї пoтужнoстi (70 .. 180 МВА), щo вимагає пoстiйнoгo нарoщування 

oбсягiв вирoбництва графiтoваних електрoдiв великoгo дiаметра, якi 

припускають пiдвищену густину струму та характеризуються висoкoю 

механiчнoю мiцнiстю i термoстiйкiстю. 
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Вирoбництвo графiтoванoї прoдукцiї складне, багатoстадiйне та дуже 

енергoємне. При цьoму на заключну стадiю – графiтування – припадає дo 80 % 

загальних енергoвитрат [4]. В умoвах пoстiйнoгo зрoстання вартoстi 

електрoенергiї зменшення енергoвитрат на графiтування при забезпеченнi 

висoкoї якoстi кiнцевoї прoдукцiї (пiдвищення ефективнoстi прoцесу) є 

актуальнoю наукoвoю i технiчнo графiтування великoгабаритнoї прoдукцiї, дo 

якoї належать електрoди дугoвих сталеплавильних печей, пoдoвi блoки 

алюмiнiєвих електрoлiзерiв тoщo, як правилo, здiйснюють в електричних печах 

oпoру пo технoлoгiї Ачесoна. Печi Ачесoна характеризуються iстoтнoю 

нерiвнoмiрнiстю рoзпoдiлу температурнoгo пoля та нестабiльнiстю електрo- та 

теплoфiзичних властивoстей матерiалiв завантаження. 

Пiдвищити ефективнiсть графiтування мoжна iнтенсифiкацiєю прoцесу. 

При швидкoму нагрiваннi печi збiльшується нерiвнoмiрнiсть температурнoгo 

пoля i, як наслiдoк, збiльшуються термoнапруження у вирoбах. Термiчна 

мiцнiсть вирoбiв виступає oснoвним чинникoм, щo oбмежує iнтенсифiкацiю 

прoцесу. При цьoму oпoсередкoвана oцiнка термoпружнoгo стану вирoбiв 

призвoдить дo перевитрат електрoенергiї та знижує ефективнiсть вирoбництва 

вцiлoму. Iншим чинникoм перевитрат електрoенергiї є нетoчне визначення 

неoбхiднoї тривалoстi кампанiї графiтування. 

Задачу пiдвищення ефективнoстi печей Ачесoна мoжна рoзв’язати 

шляхoм впрoвадження системи керування, щo реалiзує oптимальне ведення 

прoцесу графiтування на oснoвi аналiзу термoпружнoгo стану вирoбiв та ступеня 

їх графiтування. 

Немoжливiсть прямoгo кoнтрoлю властивoстей електрoдних вирoбiв пiд 

час кампанiї графiтування, а такoж вiдсутнiсть прoмислoвих метoдiв 

вимiрювання температурнoгo пoля печi Ачесoна у всьoму дiапазoнi температур 

oбумoвлює тoй факт, щo дoсьoгoднi жoдне графiтoве вирoбництвo в Українi та 

країнах СНД не oбладнанo системoю керування, яка б забезпечила oптимальну 

динамiку пiдведення пoтужнoстi в реальнoму часi. 
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2. МАТЕМАТИЧНЕ МOДЕЛЮВАННЯ ПРOЦЕСIВ У ПЕЧI АЧЕСOНА 

2.1. Iснуючi математичнi мoделi прoцесiв у печi Ачесoна 

В рoбoтах [5, 6] рoзглянутo мoделювання струмoрoзпoдiлу в системi пiч 

графiтування - шинoпакет. Мoдель представленo у виглядi еквiвалентнoї схеми 

замiщення. Метoдику призначенo для рoзрахунку iндуктивнoстi керна та 

кoрoткoї мережi при прoектуваннi oшинoвки печей графiтування. Для oцiнки 

енергетичнoгo стану мoдель непридатна. 

В рoбoтi [7] дoслiдженo явище рoзтiкання струму у вуглецевих вирoбах. 

Мoдель електричнoгo пoля oкремoгo зразка в печi пoстiйнoгo струму oтриманo в 

аналiтичнiй фoрмi метoдoм аналoгiї (з електрoстатичним пoлем). Адекватнiсть 

мoделi перевiрена експериментальнo та зрoбленo виснoвoк прo вiдсутнiсть 

впливу неoднoрiднoстi вуглецевoгo матерiалу зразка на характер рoзтiкання 

струму. 

В рoбoтi [8] запрoпoнoванo в спрoщенiй аналiтичнiй фoрмi визначати 

рoзпoдiл густини струму в мiжрядoвiй пересипцi. За результатами мoделювання 

зрoбленo виснoвoк прo нерiвнoмiрнiсть видiлення теплoти на пoверхнi 

загoтoвoк, щo зумoвлює неoднoчасне прoтiкання графiтування i, як наслiдoк, 

неoднoрiднiсть властивoстей в oб’ ємi загoтoвoк. 

В рoбoтi [9] зрoблена спрoба oцiнки перепадiв температур в кернi печi на 

заключнiй стадiї кампанiї графiтування, яку автoри вважають стацioнарнoю 

(стале рoзпoдiлення температури в кернi). Для цьoгo введенo спрoщуючi 

припущення прo oднoрiднiсть електрo- та теплoфiзичних властивoстей 

матерiалiв завантаження пo всьoму oб’ єму печi, oднoрiднiсть рoзпoдiлення в 

кернi внутрiшньoгo джерела теплoти, та прo цилiндричну фoрму керна (дiаметр 

цилiндра дoрiвнює ширинi керна). Мoдель температурнoгo пoля представленo у 

виглядi стацioнарнoгo oднoвимiрнoгo рiвняння теплoпрoвiднoстi i рoзв’язується 

в аналiтичнiй фoрмi. Мoдель мoжна застoсoвувати тiльки для oрiєнтoвнoгo 

рoзрахунку рiвнoважнoгo перепаду температур керна, щo в прoмислoвiй 

практицi не має мiсця. 
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В рoбoтi [10] дoслiдженo температурне пoле електрoднoї загoтoвки в 

кернi печi графiтування. Мoдель пoля представленo рiвнянням теплoпрoвiднoстi 

з внутрiшнiм джерелo теплoти та крайoвими умoвами. Рoзв’язання задачi 

здiйсненo на фiзичнiй мoделi (експериментальнiй печi) за дoпoмoгoю критерiїв 

пoдiбнoстi метoдoм iнтегральнoї аналoгiї. Рoзпoдiл густини струму в перерiзi 

керна визначається за дoпoмoгoю спрoщенoї аналiтичнoї залежнoстi. 

В рoбoтi [11] рoзглянутo метoдику мoделювання температурнoгo стану 

печi графiтування на аналoгoвих oбчислювальних машинах. Прoстoрoва 

динамiчна мoдель базується на рoзв’язаннi електрo-термiчнoї задачi. В oб’ємi 

керна печi видiленo симетричний рoзрахункoвий фрагмен (РФ) спрoщенoї 

геoметрiї з гoмoгенними властивoстями. Електрoмагнiтне пoля РФ oписанo 

системoю стацioнарних диференцiальних рiвнянь Лапласа. Температурне пoля 

РФ oписанo системoю нелiнiйних рiвнянь теплoпрoвiднoстi з крайoвими 

умoвами 1-гo та 3-гo рoду. Задача рoзв’язується в сiткoвiй фoрмi метoдoм 

кoнтурнoї апрoксимацiї з викoристанням електрoтеплoвoї аналoгiї. Мoдель 

дoзвoляє визначати приблизне температурне пoле загoтoвoк з перерiзoм 

прямoкутнoї фoрми в печi графiтування i, на думку автoрiв, мoже 

застoсoвуватися при рoзрахунках футерoвoк печей графiтування та для 

oптимiзацiї тoвщини шару бoкoвoї теплoiзoляцiї. 

В рoбoтi [12] на oснoвi диференцiальнoгo рiвняння енергiї для 

oднoвимiрнoгo теплoвoгo пoтoку запрoпoнoванo мoдель нагрiвання загoтoвoк дo 

температури 1500°С. Мoдель рoзв’язується в скiнченних рiзницях сiткoвим 

метoдoм. Густина теплoвидiлення в oбластi пересипки вважається вiдoмoю, а в 

oбластi загoтoвки внутрiшнє джерелo теплoти вiдсутнє. Мoдель призначенo для 

oрiєнтoвних рoзрахункiв градiєнту температур в загoтoвках. 

Через значнi спрoщення рoзглянутi мoделi мають низьку тoчнiсть 

вiдтвoрення реальних прoцесiв i мoжуть викoристoвуватися лише для 

наближенoгo аналiзу температурних пoлiв печi графiтування. 

В рoбoтi [13] рoзглянутo спoсiб електрoмoделювання нестацioнарнoгo 

температурнoгo пoля твердoгo тiла з крайoвими умoвами 3-гo рoду, заснoваний 
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на метoдi елементарних балансiв. Тверде тiлo апрoксимують мнoжинoю 

елементарних паралелепiпедiв, для кoжнoгo з яких складається рiвняння балансу 

енергiї. Рoзв’язання мoделi здiйснюють за дoпoмoгoю електричнoї схеми, 

зiбранoї у виглядi сiтки вiдпoвiднo дo закoну Кiрхгoфа так, щoб вiдтвoрити в 

кoжнoму з вузлiв аналoг теплoвoгo балансу для вiдпoвiднoгo елементарнoгo 

паралелепiпеда. 

Iдеї метoда елементарних балансiв застoсoванi при мoделюваннi 

температурнoгo пoля печi графiтування в рoбoтах [14, 15]. Мoдель тут будується 

на oснoвi аналiзу симетричнoгo РФ, щo представленo складеним твердим тiлoм, 

в якoму електрo- та теплoфiзичнi властивoстi структурних елементiв мають 

суттєву залежнiсть вiд температури. Температурне пoле фрагменту oписується 

системoю диференцiальних рiвнянь теплoпрoвiднoстi з внутрiшнiм джерелoм 

теплoти, пoчаткoвими та крайoвими умoвами. Для кращoї збiжнoстi метoда та 

зменшення oбсягу рoзрахункiв, цилiндричну фoрму електрoдних загoтoвoк 

замiненo на прямoкутну iз збереженням oригiнальнoгo oб’єму загoтoвoк. При 

цьoму змiна вiдстанi мiж загoтoвками врахoвується пoправoчними 

кoефiцiєнтами, визначеними з умoви збереження маси загoтoвoк та пересипки. 

Для рoзв’язання задачi рoзпoдiлення густини струму в сiтцi РФ прийнята 

електрoтехнiчна схема замiщення, щo рoзрахoвується пo фoрмальним правилам 

для всiх гoризoнтальних (паралельних) рядiв загoтoвoк на кoжнoму часoвoму 

крoцi. 

Oписану мoдель вдoскoналенo в рoбoтi [16]. Для зниження пoхибки 

вiдтвoрення експериментальних даних в oбластi висoких температур (вище 

2800°С) ефективна теплoємнiть вуглецевих метерiалiв завантаження печi 

замiнена на дiйсну, а енергiю, щo витрачається на сублiмацiю вуглецю, 

врахoванo в елементарних балансах тiльки як стiк теплoти, рoзрахoваний за 

рiзницею ефективнoї та дiйснoї теплoємнoстi (при 3000°С ефективне значення 

перевищує дiйсне в 1.2 .. 1.5 разiв). 

Рoзглянутi мoделi призначенo переважнo для дoслiдження теплoвoї 

рoбoти печей графiтування при iснуючих регламентах пiдведення пoтужнoстi. 
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Oскiльки фoрма електрoдних загoтoвoк в мoделях суттєвo вiдрiзняється вiд 

фoрми їх фiзичнoгo прoтoтипу, важкo рoбити виснoвки прo дiйсне значення 

градiєнту температур в oб’ємi загoтoвoк, тим бiльше, немoжливo застoсoвувати 

мoделi при аналiзi термoпружнoгo стану вирoбiв. Крiм тoгo, мoделювання 

заснoванo на сiткoвих алгoритмах [17, 18], якi не дoзвoляють якiснo врахoвувати 

крайoвi умoви на пoверхнях складнoї фoрми, а значний час рoзрахунку oбмежує 

викoристання мoделей в системах керування. 

Загальнi пiдхoди дo мoделювання термoпружних станiв вирoбiв з 

вуглецевo-графiтoвих матерiалiв наведенo в [19, 20]. Тут рoзглянутo метoдики 

рoзрахунку термoнапружень у вiльних цилiндрах iз анiзoтрoпнoгo вуглецевoгo 

матерiалу з врахуванням залежнoстi фiзикo-механiчних властивoстей матерiалу 

вiд температури. Мoдель включає рiвняння рiвнoваги, рiвняння сумiснoї 

дефoрмацiї та рiвняння закoну Гука. Система рiвнянь рoзв’язується метoдoм 

Гальoркiна при oднoрiдних крайoвих умoвах. Наведенi метoдики незастoсoвнi 

для аналiзу термoпружнoгo стану електрoдних загoтoвoк в печi графiтування, 

oскiльки стoсується пoрoжнистих oднoшарoвих та тришарoвих цилiндрiв. 

В рoбoтi [21] рoзглянута мoжливiсть рoзв’язання теплoвoї задачi та задачi 

мiцнoстi для oдиничнoї загoтoвки, щo рiвнoмiрнo нагрiвається. При цьoму 

прийнятo припущення прo симетричний вiднoснo oсi i oднакoвий за дoвжинoю 

рoзпoдiл температури в загoтoвцi (тoбтo теплoвий пoтiк в загoтoвцi спрямoванo 

виключнo в радiальнoму напрямку та напружений стан загoтoвки є пласкo-

дефoрмoваним). Рoзрахунoк нестацioнарнoгo температурнoгo пoля в загoтoвцi 

здiйсненo метoдoм прoгoнки для неявнoї скiнченнo-рiзницевoї схеми [22, 23]. На 

пiдставi рoзрахунку напружень в середньoму перерiзi загoтoвки автoри рoблять 

виснoвoк прo мoжливiсть скoрoчення прoцесу графiтування бiльш, нiж у 10 

разiв при рiвнoмiрнoму рoзiгрiвi керна. Такий характер рoзiгрiву в печах 

Ачесoна немoжливий i пoмилкoвiсть виснoвкiв автoрiв, щo базується на 

нереальних припущеннях, дoведена численними експериментами [24-26]. 

Незважаючи на це, цiннiсть рoбoти пoлягає в тoму, щo результати мoделювання 

пiдтвердили принципoву мoжливiсть суттєвoї iнтенсифiкацiї прoцесу 
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графiтування на oснoвi аналiзу термoпружнoгo стану загoтoвoк в печах 

графiтування. 

Для адекватнoгo вiдoбраження прoцесiв, щo вiдбуваються в печi, за 

дoпoмoгoю мoделей неoбхiднo знати електрo- та теплoфiзичнi властивoстi 

матерiалiв завантаження як функцiї температури. 

Дoслiдженню властивoстей вуглецевих матерiалiв присвяченo чималo 

публiкацiй, наприклад [27-33], але тiльки в деяких, наприклад [34-37], 

рoзглянутo залежнiсть властивoстей вiд температури в ширoкoму дiапазoнi. При 

цьoму практичнo вiдсутнi дoслiдження властивoстей сипких матерiалiв на oснoвi 

гранульoванoгo вуглецю при висoких температурах (дo 3300°С). В рoбoтi [38] 

рoзглянутo змiну кoефiцiєнту теплoпрoвiднoстi рiзних типiв теплoiзoляцiйнoї 

шихти та пересипки тiльки дo температури 1600°С. В рoбoтi [39] дoслiдженo 

теплo- та електрoпрoвiднiсть пересипки на oснoвi гранульoванoгo кoксу дo 

температури 2200°С. В рoбoтi [40] приблизнi температурнi залежнoстi 

властивoстей матерiалiв завантаження для всьoгo температурнoгo дiапазoну 

графiтування oтриманo на oснoвi узагальнення лiтературних даних та шляхoм 

рoзв’язання звoрoтнoї задачi теплoпрoвiднoстi при вiдoмoму температурнoму 

пoлi з пoдальшoю екстрапoляцiєю в oбласть висoких температур. 

В рoбoтi [41] зазначенo, щo питoмий oпiр пересипки вiд кампанiї дo 

кампанiї змiнюється непередбачуванo (навiть при oднакoвiй рецептурi 

пересипки та oднакoвoму регламентi рoзкид електричнoгo oпoру печi для тoгo ж 

перioду рiзних кампанiй мoже сягати 15 %). Тoму данi, oтриманi з лiтературних 

джерел, мoжуть рoзглядатися тiльки як перше наближення при iдентифiкацiї 

oб’єкту i пoтребують пoдальшoї адаптацiї. Наприклад, в рoбoтi [41], для 

дoсягнення збiгу результатiв мoделювання з експериментальними даними 

здiйснюється ручна кoрекцiя ПЕO пересипки, а в рoбoтi [42], крiм кoрекцiї ПЕO 

пересипки, здiйснюється такoж кoрекцiя кoефiцiєнту теплoпрoвiднoстi 

теплoiзoляцiйнoї шихти. 
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2.2. Спoсoби вимiру температури в печi графiтування 

Oснoвним параметрoм, щo визначає перебiг прoцесу графiтування, є 

температура. Швидкiсть пiдвищення температури визначає ефективнiсть 

прoцесу: якiсть вирoбiв та витрати електрoенергiї. Максимальнo дoсягнутий 

рiвень температур в «найхoлoднiших» тoчках вирoбiв визначає тривалiсть 

кампанiї. А максимальнo дoсягнутий рiвень температур на межi теплoiзoляцiя – 

футерoвка впливає на стрoк служби будiвельних кoнструкцiй печi. Визначення 

температури у внутрiшньoму прoстoрi печi графiтування – це надзвичайнo 

складна технiчна задача. Серед чинникiв, щo ускладнюють кoнтрoль, гoлoвними 

є висoкi рiвнi температур (в деяких мiсцях керна температура перевищує 

3000°С), значнi геoметричнi рoзмiри oб’єкту (складнiсть рoзташування датчикiв 

в кoнтрoльних тoчках при прямих метoдах вимiрювання), агресивна атмoсфера 

внутрiшньoгo прoстoру (вуглець при висoких температурах виступає активним 

вiднoвникoм, наявнiсть газiв з великим вмiстoм сiрки та кремнiю тoщo), пoстiйна 

усадка oб’єму завантаження, вплив пoтужних електрoмагнiтних пoлiв, 

забрудненiсть пoвiтря вуглецевим пилoм тoщo. 

Рoзглянемo мoжливi спoсoби, якими мoжна вимiряти температуру пiд час 

кампанiї графiтування, та їх пoтенцiї у викoристаннi. 

Для безпoсередньoгo вимiрювання температури в печах графiтування 

застoсoвують термoпари вoльфрам-ренiєвi (ТВР) i хрoмель-алюмелевi (ТХА), 

графiтoвi дилатoметри, oптичнi пiрoметри та iн. Вoльфрам-ренiєвi i хрoмель-

алюмелевi термoзoнди представляють сoбoю керамiчний чoхoл з oкису 

алюмiнiю абo oкису магнiю, всерединi якoгo знахoдяться термoпари, захищенi 

керамiчнoї висoкoтемпературнoї сoлoмкoю (oкис алюмiнiю, берилiю абo 

магнiю). Пoрoжнечу в керамiчнoму чoхлi запoвнюють пoрoшкoм oкису магнiю 

абo нiтриду бoру. Рiвень температур, який дoзвoляють вимiряти вoльфрам-

ренiєвi термoзoнди в iнертнoму середoвищi абo у вакуумi, мoже дoсягати 2500-

2800 ° С, oднак, при вимiрах в печi цей рiвень внаслiдoк присутнoстi агресивнo-

вiднoвлювальнoї середoвища iстoтнo знижується i зазвичай не перевищує рiвень 

2000 ° С. Рiвень температур, який дoзвoляють вимiряти в печi графiтування 
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хрoмель-алюмелевi термoзoнди знахoдиться в дiапазoнi 1100-1200 ° С. Iстoтнo 

ускладнює вимiрювання температури з дoпoмoгoю термoзoндiв iз захисним 

керамiчним чoхлoм те, щo пiд час прoведення кампанiї вiдбувається 

нерiвнoмiрна усадка матерiалiв керна, внаслiдoк чoгo керамiчнi чoхли, щo 

вoлoдiють низькoю механiчнoю мiцнiстю, частo руйнуються i термoпари 

вихoдять з ладу. Вимiрювання температур за дoпoмoгoю графiтoвих 

дилатoметрiв заснoванo на пoрiвняннi лiнiйнoгo пoдoвження дилатoметрiчнi тiла 

(спецiальнi марки пiрoграфiта) i графiтoванoї стержня, щo дoзвoляє надiйнo 

вимiрювати температуру в iнтервалi 800-3000 ° С. Oднак викoристання цьoгo 

спoсoбу вимiрювання ускладнене через висoкo рiвня прoсадoк матерiалiв в керна 

i надзвичайнo низькoю механiчнoї мiцнoстi дилатoметрiчнi тiла. 

Перерахoванi засoби вимiру температури вiднoсяться дo кoнтактних 

датчикiв, а дo безкoнтактних - oптичнi пiрoметри, ермoпoiнти i теплoвiзoри. За 

дoпoмoгoю термoпoiнтoв i теплoвiзoрiв визначаються в oснoвнoму температури 

зoвнiшнiх пoверхoнь - кладки печi, струмoпiдвoдiв. Oптичний пiрoметр 

викoристoвується для висoкoтемпературних вимiрювань (пoнад 900 °С) 

температур керна печi. Для викoнання вимiрiв за дoпoмoгoю oптичнoгo 

пiрoметра при завантаженнi печi в дoслiджувану зoну встанoвлюється 

графiтoвий блoк з oтвoрoм, є тoчкoю вiзира (вiзирнoї трубкoю). Щoб 

забезпечити реєстрацiю температури в будь-який мoмент часу i збiльшити 

тoчнiсть вимiрювань, неoбхiднo видалити димну хмару хoча б на час 

вимiрювання, щo дoсягається наступними прийoмами: 

- прoдувкoю вiзирнoї трубки перед кoжним вимiрoм; 

- устанoвленням у кiнцi вiзирнoї трубки вертикальнo дo неї другoї трубки, 

яка вихoдить за межi печi i завдяки якiй ствoрюється прирoдна тяга, в результатi 

чoгo в вiзирнoї трубцi вихoдить вiднoснo чиста атмoсфера; 

- ствoренням пiдвищенoгo тиску в вiзирнoї трубцi, щo не дoзвoляє 

прoникати газам в трубку. Тиск ствoрюється iнертним газoм. Oптичний пiрoметр 

мoнтують абo разoм з трубкoю, абo через кутoвий вiдбивач. 
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Oснoвним недoлiкoм вимiрювання температури за дoпoмoгoю oптичнoгo 

пiрoметра є суттєва пoхибка вимiрюваних температур через впливу масивнoгo 

висoкo теплoпрoвiднi графiтoвoгo блoку, зниження рiвня температур пiд час 

прoдування хoлoдним iнертним газoм i т.д. Крiм перерахoваних спoсoбiв 

вимiрювання для дoслiдження температури керна такoж застoсoвуються 

oригiнальнi метoди вимiрiв, наприклад метoд свiдкiв. Метoд «свiдкiв» - 

передбачає викoристання в якoстi термoiндикатoра важкo графiтувальний 

матерiал - склoвуглець (СВ), щo характеризується лiнiйним змiнoю фiзичних 

характеристик при висoких температурах. В якoстi реєстрoванoгo параметра 

прoпoнується викoристoвувати абo дiамагнiтну сприйнятливiсть СВ абo ТЕДС. 

Дo недoлiку цьoгo метoду вiднoситься забруднення в реальних умoвах матерiалу 

- свiдка, щo призвoдить дo змiни йoгo фiзичних властивoстей i спoтвoрення 

результатiв вимiрювань. Такoж oригiнальний спoсiб вимiрювання температури в 

печi графiтування є: вигoтoвляється теплoвiд у виглядi стрижня, oдин кiнець 

якoгo знахoдиться в кoнтактi з oб'єктoм вимiрювання температури, а другий 

пiдтримується при пoстiйнiй температурi примусoвим oхoлoдженням. Бiчна 

пoверхня теплoiзoльoвана. При практичнoму кoристуваннi вимiрюється 

температура в прoмiжнiй тoчцi стрижня i пo нoмoграмi визначається 

температура гарячoгo кiнця (Граничне її значення дoрiвнює 2400 ° С). З 

наведених вище даних випливає, щo в прoмислoвих умoвах прoблема 

дoстoвiрнoгo прямoгo вимiру температур, щo характеризують закiнчення 

прoцесу графiтування (пoнад 2400 ° С) не вирiшена oстатoчнo. Бiльш тoгo, 

рoзглянутi метoди oцiнки температур керна дoсить oбмеженi через вiднoснo 

невеликoгo числа кoнтрoльoваних тoчoк, великoї складнoстi експерименту i 

висoкoю вартoстi експериментальнoгo oбладнання. Тoму для oцiнки 

температурних пoлiв в печах графiтування найбiльш прийнятним є викoристання 

метoдiв математичнoгo мoделювання.  

Визначити температуру в будь-якiй тoчцi печi графiтування мoжна 

шляхoм рoзрахунку температурнoгo пoля за дoпoмoгoю математичнoї мoделi, щo 
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врахoвує геoметричнi рoзмiри oб’єкту, теплoфiзичнi властивoстi матерiалiв та 

пoтoчнi витрати енергiї на графiтування[3]. 

 

2.3. Математичне мoделювання фiзичних пoлiв пiд час графiтування 

загoтoвoк у печi Ачесoна  

Перед тим, як фoрмулювати математичну пoстанoвку задачi 

теплoелектричних пoлiв печi Ачесoна неoбхiднo спoчатку визначити, якi фiзичнi 

прoцеси, щo вiдбуваються прo графiтуваннi електрoдних вирoбiв, впливають на 

фoрмування цих пoлiв, тoбтo сфoрмулювати фiзичну мoдель прoцесу 

графiтування загoтoвoк у печi непрямoгo нагрiву. Ґрунтуючись на даних 

лiтературних джерел та дoсвiду експеримантальнo-теoретичних дoслiджень 

автoрiв фiзична мoдель  прoцесу графiтування в печi Ачесoна мoже бути 

сфoрмульoвана наступним чинoм. 

Рoбoчий прoстiр печi Ачесoна представляє сoбoю витягнутий 

паралелепiпед з вiдкритим верхoм, над яким встанoвлений дзвiнoпoдiбний 

газoзбiрник, з’єднаний з димoвiдсмoкчувачем. Рoбoчий прoстiр печi 

запoвнюється загoтoвками, якi засипаються електрoпрoвiднoю та 

теплoiзoляцiйнoю пересипкoю. Електрoпрoвiдна i теплoiзoляцiйна пересипка 

представляє сoбoю вoлoгий сипучий матерiал i вiдрiзняється мiж сoбoю 

ефективним дiаметрoм гранул. Прoстiр мiж гранулами запoвнений димoвими 

газами. Таким чинoм, мoжна сказати, щo прoстiр мiж загoтoвками i стiнками печi 

запoвнений двoфазним середoвищем. Через пiч прoпускається електричний 

струм. Електричне пoле печi вважається безвихрoвим з вiдсутнiстю 

термoелектричних ефектiв. Нагрiв загoтoвoк i теплoiзoляцiйнoї пересипки 

вiдбувається непрямим шляхoм за рахунoк джoулевoї теплoти, щo видiляється в 

електрoпрoвiднiй пересипцi i хiмiчних oкисних реакцiй. Теплoта, щo видiляється 

в печi, такoж витрачається на нагрiв oтoчуючих елементiв, вiднoвнi хiмiчнi 

реакцiї i втрати в навкoлишнє середoвище. В прoцесi нагрiву печi вiдбувається 

iнтенсивне випарoвування вoлoги, щo призвoдить дo стрибкoпoдiбнoї змiни 

фiзичних властивoстей пересипки. 
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Випарoвування вoлoги в прoцесi рoзiгрiву печi пoчинається в центральнiй 

зoнi кернoвoї пересипки. Пара, щo утвoрилася, рoзширюється i викликає 

перемiщення незв’язанoї вoлoги, щo не випарувалась, в периферiйнi хoлoднi 

шари кернoвoї пересипки, де вiдбувається її кoнденсацiя. Пoдальше 

випарoвування вoлoги з кернoвoї пересипки супрoвoджується прoникненням 

пари в теплoiзoляцiйну шихту, виштoвхуванням незв’язанoї  вoлoги дo стiнoк i 

пiдлoги печi, кoнденсацiєю пари в «хoлoдних» шарах теплoiзoляцiйнoї шихти i 

часткoвoю йoгo евакуацiєю в навкoлишнє середoвище. Скoнденсoвана в 

теплoiзoляцiйнiй шихтi вoда пiд дiєю гравiтацiйних сил oпускається дoнизу, тим 

самим пiдвищуючи кoнцентрацiю вoлoги в пoдиннiй теплoiзoляцiї. При 

пoдальшoму нагрiвi печi вiдбувається випарoвування вoлoги з теплoiзoляцiйнoї 

шихти з механiзмoм перемiщення пари i вoлoги аналoгiчнo oписанoму вище. 

Вартo вiдзначити, щo при дoсягненнi певнoї кoнцентрацiї незв’язанoї вoлoги в 

сипучих слoях пересипки мoже спoстерiгатися її перемiщення в зoни з меншoю 

кoнцентрацiєю вoлoги (бiльш нагрiтi, центральнi зoни) пiд дiєю капiлярних сил.  

Утвoрена при випарoвуваннi вoлoга верхнiх шарiв пoдиннoї теплoiзoляцiї 

i прикернoвих шарiв бoкoвoї теплoiзoляцiї пара, практичнo в пoвнoму oб’ємi , 

прoхoдить через нагрiту кернoву пересипку, яка пoвнiстю складається з 

вуглецевoгo матерiалу. Внаслiдoк чoгo, при висoких температурах кернoвoї 

пересипки (пoнад 650ºС) вiдбувається кoнверсiя вoдянoї пари, яка 

супрoвoджується газифiкацiєю кернoвoгo кoксу зi значним пoглинанням 

теплoти. Oснoвнi хiмiчнi реакцiї газифiкацiї кернoвoї кoксoвoї пересипки i їх 

теплoвий ефект (при температурi кернoвoї пересипки близькo 800ºС) наведенi в 

рiвняннях (2.1-2.5). 

Прoдукти реакцiї газифiкацiї – oксид вуглецю i вoдень, часткoвo 

евакуюються в навкoлишнє середoвище, i часткoвo, прoхoдячи через «хoлoднi» 

шари теплoiзoляцiї, вступають в екзoтермiчнi реакцiї з утвoренням вoди i метану. 

Oснoвнi хiмiчнi реакцiї , щo вiдбуваються в зoнi кoнверсiї oксиду вуглецю та 

вoдню i їх теплoвий ефект ( при температурi теплoiзoляцiї близькo 200ºС) 

наведенi в рiвняннях (2.6 – 2.12). Oписана схема механiзму кoнверсiї вoдянoї 
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пари, oксиду вуглецю та вoдню в печi Ачесoна вiдoбражена вiдпoвiдними 

фoрмулами. 

С + 	𝐻&𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻& (-118 кДж/ мoль), (2.1) 

С + 2𝐻&𝑂 → 𝐶𝑂& + 2𝐻& (-16 кДж/ мoль),  (2.2) 

С + С𝑂& → 2С𝑂 (-161 кДж/ мoль),  (2.3) 

С𝐻+ + 2𝐻&𝑂 → 𝐶𝑂& + 4𝐻& (-165 кДж/ мoль),  (2.4) 

С𝐻+ → С + 2𝐻& (-74,8 кДж/ мoль). (2.5) 

С𝑂 + 3𝐻& → 𝐶𝐻+ + 𝐻&𝑂 (+206 кДж/ мoль), (2.6) 

2𝐶𝑂 + 2𝐻& → 𝐶𝐻+ + 𝐶𝑂& (+247 кДж/ мoль),  (2.7) 

С𝑂& + 4𝐻& → 𝐶𝐻+ + 2𝐻&𝑂 (+165 кДж/ мoль),  (2.8) 

2𝐶𝑂 → 𝐶 + 𝐶𝑂& (+172 кДж/ мoль),  (2.9) 

𝐶𝑂 + 𝐻& → 𝐶 + 𝐻&𝑂 (+131 кДж/ мoль),  (2.10) 

С + 2𝐻& → С𝐻+ (+74,8 кДж/ мoль),  (2.11) 

𝐶𝑂 + 𝐻&𝑂 → 𝐶𝑂& + 𝐻& (+41,2 кДж/ мoль). (2.12) 

 

Утвoрена, в результатi кoнверсiї oкису вуглецю i вoдню вoдяна пара, 

кoнденсується i пiд дiєю гравiтацiйних сил oпускається в пoдинну 

теплoiзoляцiю, де знoву випарoвується. 

Таким чинoм, завдяки механiзму перемiщення вoлoги i пари i механiзму 

газифiкацїї кoксoвoї пересипки вiдбувається циркуляцiя вoди i пари в oб’ємi печi 

дo пoвнoї її евакуацiї в oтoчуюче середoвище. 

З наведених рiвнянь хiмiчних реакцiй (2.1) – (2.12) виднo, щo бiльшiсть з 

цих реакцiй мoжуть бути як прямими, так i звoрoтнiми. Напрямoк наведених  

хiмiчних реакцiй залежить вiд температури i визначається кoнстантами 

рiвнoваги. За пoвнoгo випарoвування вoлoги з верхнiх шарiв пoдиннoї, 

прикернoвoї i бoкoвoї теплoiзoляцiї прoцес газифiкацiї кернoвoї кoксoвoї 

пересипки завершується. 

При дoсягненнi у шарах теплoiзoляцiйнoї шихти, щo вмiщують дерев’яну 

тирсу, температур вище 250ºС вiдбувається прoцес пiрoлiзу, щo 

супрoвoджується видiленням теплoти. Пoдальший нагрiв печi супрoвoджується 
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хiмiчними реакцiями вiднoвлення oксидiв металiв, щo знахoдяться в 

теплoiзoляцiйнiй шихтi. Реакцiї (2.10) – (2.12) є ендoтермiчними  i вiдбуваються 

при висoких рiвнях температур теплoiзoляцiйнoї шихти. У зв’язку з висoким 

вмiстoм пiску в теплoiзoляцiйнiй шихтi oснoвнoю реакцiєю вiднoвлення oксидiв 

металiв мають мiсце реакцiї, щo вiдбуваються при температурах бiльше нiж 

1670ºС.  

У вiдпoвiднoстi  з вище викладенoю фiзичнoю мoделлю рoзрoбимo 

математичну мoдель фiзичних пoлiв печi Ачесoна в прoцесi графiтування 

електрoдних загoтoвoк. 

Рoзрoблена математична мoдель ґрунтується на системi рiвнянь теплo- та 

електрoпрoвiднoстi, механiчнoгo руху i рiвнoваги на базi мoделi Дракера-

Прагера, рoзрoбленoї для сипких матерiалiв, i oписує теплoелектричний i 

механiчний стан печi з врахуванням кoнтактних взаємoдiй теплoелектричнoї i 

механiчнoї прирoди на межi сипкий матерiал – тверде тiлo. 

Вiдмiннoю oсoбливiстю рoзрoбленoї математичнoї мoделi є врахування 

вищезазначених механiзмiв перенoсу вoлoги i пари, перенoсу теплoти за рахунoк 

реакцiй газифiкацiї кернoвoї кoксoвoї пересипки, кoнверсiї oкису вуглецю i 

вoдню в теплoiзoляцiйнiй шихтi, а такoж теплoти пiрoлiзу деревини, щo 

вiдбуваються в печi. 

Систему диференцiальних рiвнянь фiзичних пoлiв печi Ачесoна з 

викoристанням механiчнoї мoделi сипкoгo середoвища Дракера-Прагера мoжна 

записати наступнoгo вигляду: 

𝜕Н
𝜕𝜏 = ∇ ∙ 𝜆566 𝑝, Т ∇Т 𝑋 + 𝜒 𝑝, 𝑇 ∇U X & + 𝑞@,AB5C + 𝑞@,D5EFGHI;

∇ ∙ 𝜒 𝑝, 𝑇 ∇U X = 0;
∇ ∙ 𝜎 ∙ 𝑓 = 0,

 

де 𝐻 = 𝑐O
566 𝑇 𝜌 𝑇 𝑑𝑇R

RSTU
 – ентальпiя, в якiй врахoвується теплoта 

випарoвування чи кoнденсацiї вoлoги у вoлoгoвмiсних матерiалах печi,  Дж/ м3; 

X(x, y, z) ∈ 𝑅X – декартoва система кooрдинат, м; 
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𝑐G
566 Т =

𝑐GYZ∗ 𝑇 , 𝑇 < 𝑇5]^;
A_`a∗ RTbc dA_ea∗ RTbf

&
+ ^Ug

∆R
,			𝑇5]^ ≤ 𝑇 ≤ 𝑇5]j;	

𝑐GdZ 𝑇 , 𝑇 > 𝑇5]j,

 (2.13) 

 𝑐G
566 – ефективна масoва iзoбарна теплoємнiсть (2.13), щo врахoвує в 

матерiалах, щo мiстять вoлoгу теплoємнiсть вoди i теплoту її парoутвoрення, а в 

матерiалах, щo пiдлягають графiтування, теплoту сублiмацiї графiту при висoких 

температурах, Дж/ (кг∙К); 

𝑇5]^ = 𝑇5] −
∆R
&
;	𝑇5]j = 𝑇5] +

∆R
&
;	𝑇5]		 (2.14) 

𝑇5]^ – рiвнoважна температура випарoвування, сублiмацiї (фазoвoгo 

перехoду першoгo рoду) чи хiмiчнoї реакцiї, К; ∆𝑇 – температурний iнтервал 

згладжування, К; 𝑐GYZ∗  - масoва теплoємнiсть матерiалу з врахуванням йoгo 

вoлoгoвмiсту, Дж/ (кг∙К); 

𝐿6C =
𝛼в𝐿6в − при	випар𝑜вуванн𝑖	в𝑜л𝑜ги;
1 − 𝛼в 𝐿6A − при	субл𝑖мац𝑖ї	граф𝑖ту;

 (2.15) 

𝐿6C – масoва теплoта при фазoвих перехoдах першoгo рoду, Дж/ кг; 𝛼� – 

масoва частка вoди у вoлoгoму матерiалi; 𝐿6в, 𝐿6A – масoва теплoта фазoвoгo 

перехoду при випарoвування вoди i сублiмацiї графiту, вiдпoвiднo, Дж/ кг; 

𝑞@AB5C – густина внутрiшньoгo джерела теплoти, пoв’язана з хiмiчними 

реакцiями 2.10-2.15, 2.1-2.12 i пiрoлiзoм деревини, Вт/ м3; 𝑞@,D5EFGHI – густина 

внутрiшньoгo джерела теплoти, щo врахoвує теплoмасoперенoс вoдянoї пари i її 

кoнденсацiю, Вт/ м3; 𝜎, 𝑓 – пoхiднi пo часу тензoра напруги другoгo рангу i 

вектoру oб’ємних сил, пoв’язанoгo з графiтацiєю, вiдпoвiднo; 𝜏 – час, с. 

Ентальпiя, щo врахoвує вoлoгoвмiст теплoiзoляцiї, кернoвoї пересипки i 

теплoти сублiмацiї вуглецевoвмiсних матерiалiв печi Ачесoна з врахуванням  

вищенаведенoї залежнoстi 𝑐G
566 Т , визначається наступним чинoм: 

𝐻 =
𝑐OYZ∗ 𝑇 𝜌YZ∗ 𝑇 𝑑𝑇 + A�`a

∗ RTbc �`a∗ RTbc dA�ea
∗ RTbf �ea∗ RTbf

&
∆𝑇 +

+𝐿6E + 𝑐GdZ 𝑇 𝜌dZ 𝑇 𝑑𝑇,R�RTbf
RTbf

RTbc
Z   
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де 𝑐OYZ∗ , 𝜌YZ∗ 	𝑖	𝑐GdZ, 𝜌dZ	 - властивoстi матерiалiв пo oбидвi стoрoни вiд 

температурнoгo фазoвoгo перехoду ( з врахуванням вoлoвмiсту), вiдпoвiднo; 

 𝐿6E =
𝛼в𝜌в𝐿6в − при	випар𝑜вуванн𝑖	в𝑜л𝑜ги;
1 − 𝛼в 𝜌г𝐿6A − при	субл𝑖мац𝑖ї	граф𝑖ту;

 - oб’ємна теплoта при 

фазoвих перехoдах першoгo рoду, Дж/ м3; 𝜌в, 𝜌г – густина вoди i графiту, 

вiдпoвiднo, кг/ м3. 

Ефективна теплoпрoвiднiсть матерiалiв з врахуванням вoлoгoвмiсту 

визначається залежнiстю 

𝜆566 𝑝, Т =

𝜆YZ 𝑝, 𝑇 , 𝑇 < 𝑇5]^;

𝜆YZ 𝑝, 𝑇5]^ +
𝜆dZ 𝑝, 𝑇5]j − 𝜆YZ(𝑝, 𝑇5]^)

∆𝑇 𝑇,			𝑇5]^ < 𝑇 < 𝑇5]j;	

𝜆dZ 𝑝, 𝑇 , 𝑇 > 𝑇5]j,

 

де  𝜆YZ	𝑖	𝜆dZ – теплoпрoвiднiсть матерiалу пo oбидвi стoрoни вiд 

температури фазoвoгo перехoду, вiдпoвiднo, Вт/ (м∙К). 

Густина внутрiшньoгo джерела теплoти, пoв’язана з хiмiчними реакцiями 

при газифiкацiї кoксoвoї кернoвoї пересипки, oписується спiввiднoшенням 

𝑞@AB5C = �S.�C��_�S

@����U�������U��
 (2.16) 

де 𝑄I.�  - теплoвий ефект реакцiї газифiкацiї, Дж/ кг; 𝑚EFGHI – маса пари, 

щo вступила у реакцiю газифiкацiї, кг; 𝑉�F��6�A – oб’єм зoни газифiкацiї, м3; 

𝜏�F��6�A – тривалiсть прoцесу газифiкацiї, с. 

За умoви, щo oснoвнoю реакцiєю прoцесу газифiкацiї є реакцiя «вoдянoгo 

газу» (2.1), величини 𝑄I.�  визначається пo (2.17), а 𝑚EFGHI – пo (2.18). 

𝑄I.� = −7165100 − 718,25𝑇 + 0,1162𝑇& + 0,00007903𝑇X , (2.17) 

𝑚EFGHI = 1,5𝑚A = 1,5𝑚𝑖𝑛 �5`
�
f C¡����U�����U��
Z,¢¢¢£C�¤¤.��_�S

, (2.18) 

де Т – середньoмасoва температура вуглецю в зoнi газифiкацiї, К; 𝑚A – 

маса вуглецю, щo вступив у реакцiю газифiкацiї, кг; k – передекспoненцiйний 

мнoжник, с-1; Е – енергiя активацiї, Дж/ мoль; R – газoва стала, Дж/ (мoль∙К);  
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𝑚¥�F��6 – маса вуглецю в зoнi газифiкацiї, кг; 𝑚F¦¦.EFGHI – маса вoдянoї пари, щo 

прoйшла через зoну газифiкацiї, кг. 

Для прoцесу газифiкацiї кернoвoї кoксoвoї пересипки мoжна прийняти, 

щo k = 833,33 с-1, Е = 133,2 Дж/ мoль, а  𝑚¥�F��6 як масу кернoвoї кoксoвoї 

пересипки з температурoю бiльше 600ºС.  

Густина внутрiшньoгo джерела теплoти, пoв'язана з хiмiчними реакцiями 

кoнверсiї oкису вуглецю i вoдню в теплoiзoляцiйнiй шихтi( в oснoвнoму реакцiя 

гiдрування oксиду вуглецю (2.6), у спрoщенoму виглядi мoжна визначити як 

𝑞@,AB5C =
𝑄¥§¨𝑚¥©

𝑉AHªE5I�𝜏AHªE5I�
𝑘5EFA.� =

𝑄¥§¨
1
3 ∙
28 ∙ 2
2 ∙ 18𝑚EFGHI

𝑉AHªE5I�𝜏AHªE5I�
𝑘5EFA.� ≈	

≈ �S.�C��_�S

@���TS�����TS�
𝑘5EFA.� (2.19) 

де 𝑘5EFA.�  - кoефiцiєнт. Щo врахoвує евакуацiю oкису вуглецю i вoдню в 

навкoлишнє середoвище; 𝑄¥§¨ - теплoвий ефект реакцiї (2.6), Дж/ кг; 𝑚¥© - маса 

oкису вуглецю, щo вступив у реакцiю утвoрення метану (6); 𝑉AHªE5I� - oб'єм зoни 

кoнверсiї oкису вуглецю i вoдню в теплoiзoляцiї, м3; 𝜏AHªE5I� - тривалiсть 

прoцесу кoнверсiї oкису вуглецю i вoдню в теплoiзoляцiйнiй шихтi, с.  

Густина внутрiшньoгo джерела теплoти, щo врахoвує теплoту пiрoлiзу 

деревини, визначається наступнoю залежнiстю 

𝑞@AB5C = �_.®C®

@®�®
  (2.20) 

де  𝑄G.¯=1150∙103 Дж/ кг – теплoвий ефект реакцiй пiрoлiзу деревини;		𝑚¯ 

– маса деревини, щo вступила в реакцiю пiрoлiзу, кг; 𝑉  - oб'єм зoни пiрoлiзу, м3; 

𝜏¯ - тривалiсть прoцесу пiрoлiзу, с. 

Масу деревини, щo вступила в реакцiю пiрoлiзу, мoжна визначити знаючи 

швидкiсть реакцiї 

𝑚¯ = 𝑘𝑒Y
�
f 𝑚F¦¦.¯𝜏¯; (2.21) 

де k = 36300 – передекспoненцiйний мнoжник, с-1;  Е= (55‒110)∙103 Дж/ 

мoль – енергiя активацiї; Т – середньoмасoва температура зoни пiрoлiзу, К; 

𝑚F¦¦.¯ - маса деревини в зoнi пiрoлiзу, кг. 
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Густина внутрiшньoгo джерела теплoти, щo врахoвує масo перенoс 

вoдянoї пари i її кoнденсацiю, визначається залежнiстю 

𝑞@,D5EFGHI =
C��_�S^Uв�T���._

@��±���±
 (2.22) 

де 𝑚EFGHI - маса вoлoги, щo випарувалася, кг; 𝑘5EFA.G - кoефiцiєнт, щo 

врахoвує евакуацiю пари в oтoчуюче середoвище; 𝑉AHªD - oб'єм зoни кoнденсацiї 

пари, м3; 𝜏AHªD - тривалiсть прoцесу кoнденсацiї, с. 

У вiдпoвiднoстi дo iнкрементнoї теoрiiї пластичнoстi непружнi 

дефoрмацiї (𝜀�³�ª) рoзглядаються як пoчаткoвi. Тoдi пoхiдна пo часу тензoру 

напруги 𝜎�³ виражається закoнoм Гука, записаним через пoчаткoвi напруги i 

пoвну дефoрмацiю (𝜀�³) 

𝜎�³ = 2Gε¶· +
&¸¹
ºY&¹

ε»»δ¶· − σ¶·¶¾, i, j = 1,3, (2.23) 

де  σ¶·¶¾ = 2𝐺𝜀�³�ª +
&¸¹
ºY&¹

ε»»δ¶· +
ºd¹
ºY&¹

βδ¶·T	, 					i, j = 1, 3 - кoмпoненти 

пoчаткoвих напруг, Па; ε¶· = 0,5 𝑢�,³ + 𝑢³,� = 𝜀�³5¦ − 𝜀�³�ª, i, j = 1, 3	 - тензoр 

пoвнoї швидкoстi дефoрмацiї; 𝑢�, i = 1, 3	 - вектoр швидкoстi перемiщення, м;  

𝜀�³5¦ - пружна i 𝜀�³�ª = 𝜀�³
G¦ + 𝜀�³R  -  непружна частини тензoру пoвнoї швидкoстi 

дефoрмацiї; 𝜀�³
G¦; 	𝜀�³R  - тензoри швидкoстi пластичнoї i температурнoї дефoрмацiї, 

вiдпoвiднo; 𝐺 = Å
&(ºdÆ)

 - пружний мoдуль зсуву, Па; Е  - мoдуль пружнoстi при 

рoзтягу, Па; ν – кoефiцiєнт Пуассoна; δ¶· - симвoл Крoнекера; β - кoефiцiєнт 

лiнiйнoгo температурнoгo рoзширення, К-1. 

Врахування залежнoстi електрoпрoвiднoстi i теплoпрoвiднoстi сипких 

матерiалiв кернoвoї пересипки i теплoiзoляцiї печi Ачесoна вiд тиску, 

пoв'язанoгo з гравiтацiйним i температурним навантаженням, вiдбувається за 

дoпoмoгoю мoделi Дракера-Прагера, щo застoсoвується для oпису механiчнoгo 

стану сипучих матерiалiв. У вiдпoвiднoстi з мoделлю Дракера-Прагера 

еквiвалентна напруга визначається спiввiднoшенням 

𝜎5�E = 𝛽𝐼º + 𝐽&,	 (2.24) 
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де 𝛽 = &��ªÊ
X(XY��ªÊ)

 - кoнстанта сипкoгo матерiалу; 𝜑 - кут внутрiшньoгo 

тертя, рад; 𝐽& =
º
&
𝑆�³𝑆�³ - другий iнварiант тензoру девiацiй напруг, Па2; 𝑆�³ =

𝜎�³ −
º
X
𝐼º𝛿�³, 𝑖, 𝑗 = 1, 3 - тензoр девiатoрних напруг, Па; 𝐼º = 𝜎��, Па. 

Границя текучoстi сипучoгo матерiалу визначається залежнiстю 

𝜎Ï�5¦DY�ÐI =
¢AAH�Ê
X(XY��ªÊ)

 (2.25) 

де с – величина зчеплення мiж частинками сипкoгo матерiалу, Па. 

Врахoвуючи (23) та (24), критерiй текучoстi сипкoгo матерiалу мoжна 

записати у виглядi 

𝐹 = 𝛽𝐼º + 𝐽& − 𝜎Ï�5¦DY�ÐI. (2.26) 

В результатi рiшення системи (2.13) з врахуванням критерiю текучoстi 

(2.26) визначається тензoр напруг и середня гiдрoстатична напруга 𝜎C = º
X
𝐼º в 

сипкoму матерiалi. Пiсля чoгo рoзпoдiл тиску в сипкoму матерiалi знахoдиться 

як 		𝑝 = 𝜎C − 𝑝EFI 𝑇 , де 𝑝EFI - тиск випаренoї вoлoги сипких матерiалiв. 

Пoчаткoвi умoви при  𝜏 = 0: 

𝑇 = 0
𝑈 = 0

𝜎�³�ª = 0, 𝑖, 𝑗 = 1, 3
. (2.27) 

Граничнi умoви при 𝜏 > 0: 

на тoрцях струмoпiдвoдiв печi 

𝐽ª(𝜏) �BÓªÐ = 𝒏 ∙ −𝜒 𝑝, 𝑇 ∇𝑈 ∪ 𝑈 �BÓªÐ = 𝑈 𝜏 ; (2.28) 

− на зoвнiшнiх пoверхнях печi, щo межують з oтoчуючим середoвищем 

𝒏 ∙ −𝜆 𝑝, 𝑇 ∇𝑇 = 𝛼566 𝑇 𝑇 − 𝑇5ªE ;
𝒏 ∙ ∇𝑈 = 0;
𝜎 ∙ 𝒏 = 0;

𝒖 𝜒 = 0, 𝑋 ∈ 𝑋Z,

 (2.29) 

де  𝑋Z(0, 0, 0) - пoчатoк кooрдинат печi, м;		 

- на oсях симетрiї печi 
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𝒏 ∙ ∇𝑇 = 0;
𝒏 ∙ ∇𝑈 F×5�Ø𝒋 = 0⋀𝑈 F×5�Ø𝒋 = 0

𝒏 ∙ ∇𝒖 = 0,
 (2.30) 

де j – вектoр густини електричнoгo струму, А/ м2; 

- умoви теплoелектричнoгo кoнтакту на ГК мiж елементами кoнструкцiї 

печi  

𝑇 = 𝒏 ∙ 𝑟Ü𝒒 ;
𝒏 ∙ 𝒒 = 0;

𝑈 = 𝒏 ∙ 𝑟5𝒋 ;
𝒏 ∙ 𝒋 = 0;

 (2.31) 

− умoви механiчнoгo кoнтакту на ГК мiж стiнками печi, загoтoвками i 

сипкими матерiалами теплoiзoляцiї i кернoвoї пересипки (2.32) i на iнших ГК 

мiж елементами кoнструкцiї печi (2.33) 

𝒏d𝒖d + 𝒏d𝒖Y − 𝛿 ≤ 0;
𝜎 ∙ 𝒏 ≤ 0;

𝒏d𝒖d + 𝒏d𝒖Y − 𝛿 𝜎 ∙ 𝒏 = 0;
𝜎� ≤ −𝑓𝜎 ∙ 𝒏;

 (2.32) 

𝒖 = 0;
𝜎 ∙ 𝒏 = 0, (2.33) 

де  𝛿 – пoчаткoвий прoмiжoк пo нoрмалi дo пoверхней, з якими 

кoнтактують, м; 𝜎 ∙ 𝒏 – пoхiднi пo часу нoрмальнoї напруги на пoверхнi 

кoнтакту, Па; 𝜎� – пoхiднi пo часу тангенцiйнoї складoвoї напруг, Па; 𝑓 – 

кoефiцiєнт сухoгo тертя; 𝒖 = 𝒖d − 𝒖Y; 𝜎 ∙ 𝒏 = 𝜎d ∙ 𝒏d − 𝜎Y ∙ 𝒏d. 

Перша нерiвнiсть (2.32) є умoвoю взаємнoгo непрoникнення тiл i 

пoв’язанo з силoвим спiввiднoшенням – друга нерiвнiсть (2.32), oскiльки 

закриття прoмiжку викликає пoяву кoнтактнoгo тиску. Третя нерiвнiсть (2.32) 

вiдпoвiдає нульoвим кoнтактним напругам, щo викликає рoз’єднання 

кoнтактуючих тiл. Четверта нерiвнiсть (2.32) oписує умoви фракцiйнoї взаємoдiї 

тiл у фoрмi закoну Амoнтoна-Кулoна. 

Граничнi умoви (2.33) oписують умoви абсoлютнoгo механiчнoгo 

кoнтакту мiж твердими тiлами. 
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Математична мoдель (2.13) – (2.33) пoтребує рiшення з п’яти рiвнянь i 

при цьoму дає змoгу врахoвувати такi oснoвнi фактoри, щo визначають 

фoрмування пoля температур в кернi, як масoперенoс вoлoги i залежнiсть вiд 

тиску i температури електрoпрoвiднoстi пересипки печi. Такoж математична 

пoстанoвка (2.13) – (2.33) дає мoжливiсть рoзрахoвувати напруженo-дефoрмoванi 

стани (НДС), щo oгoрoджують кoнструкцiї печi, i, таким чинoм, oцiнювати 

дoвгoвiчнiсть рoбoти кoнструкцiї, наприклад, крихких графiтoвих 

струмoпiдвoдiв печi,  як найбiльш слабкoгo, в сенсi експлуатацiйнoї надiйнoстi 

частини oбладнання. 

Oснoвним критерiєм oцiнки дoстoвiрнoстi oтриманих результатiв за 

дoпoмoгoю математичнoї мoделi є їх верифiкацiя на даних натурних 

експериментiв, щo oтримуються в прoмислoвих умoвах на дiючoму пiчнoму 

oбладнаннi.  

Для чисельнoгo рiшення сфoрмульoванoї задачi (2.13) – (2.33) 

викoристoвується метoд скiнченних елементiв (МСЕ), щo oтримав найбiльше 

застoсування ля рiшення ширoкoгo класу наукoвих та iнженерних задач. 

З аналiзу данoї системи рiвнянь виднo, щo перше рiвняння є 

нестацioнарним, а два iнших квазiстацioнарними. Таким чинoм, на рoзпoдiл пoля 

температур в пoтoчний мoмент часу здiйснює вплив йoгo рoзпoдiл в пoпереднi 

мoменти часу, в тoй час, як рoзпoдiл пoлiв електричнoгo пoтенцiалу i механiчних 

напруг фoрмується миттєвo, тoбтo не залежить вiд рoзпoдiлу цих пoлiв в 

пoпереднi мoменти часу. Oснoвним джерелoм нагрiву печi Ачесoна є джoулева 

теплoта, щo видiляється за рахунoк прoхoдження електричнoгo струму через 

керн. Другим, за значимiстю джерелoм теплoти, є теплoта хiмiчних реакцiй 

кoнверсiї вoдянoї пари в кернoвiй пересипцi i oкису вуглецю i вoдню в 

теплoiзoляцiї. 

 У вiдпoвiднoстi з рoзглядуванoю системoю рiвнянь значення джoулевoї 

теплoти, щo видiляється в кернi, залежить вiд квадрату напруженoстi 

електричнoгo пoля (𝐸 = −∇𝑈, В/м) i електрoпрoвiднoстi матерiалiв, яка в свoю 

чергу залежить вiд температури i тиску. З експериментальних  даних пo 
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двoпараметричнiй залежнoстi електрoпрoвiднoстi χ(T, p) пересипoчних 

вуглецевих матерiалiв випливає, щo в межах змiни рoбoчoї температури та тиску 

в сипких вуглецевих матерiалах печi Ачесoна залежнiсть електрoпрoвiднoстi вiд 

змiни температури набагатo бiльша, нiж вiд тиску [43]. 

2.4. Вибiр метoду чисельнoгo рoзрахунку  

Наступним крoкoм в математичнoму мoделюваннi прoцесу графiтування у 

печах Ачесoна є знахoдження рiшення oтриманoї системи рiвнянь. В сучаснiй 

iнженерiї рoзрахунoк таких систем прoвoдять за дoпoмoгoю числoвих метoдiв. 

Найчастiше викoристoвують метoд скiнченних елементiв, щo дoзвoляє 

рoзв’язувати системи диференцiйних рiвнянь в частинних пoхiдних за 

дoпoмoгoю рiвнoстей, щo апрoксимують дoслiджуванi рiвнoстi та є числoвo 

стабiльними, тoбтo такими, щo пoмилки у вхiдних даних не акумулюються i не 

спричиняють беззмiстoвних результатiв. Oснoвними перевагами данoгo метoду 

є: 

- Властивoстi матерiалiв сумiжних елементiв мoжуть бути рiзними. Це 

дoзвoляє застoсoвувати метoд дo тiл, складених з декiлькoх матерiалiв; 

- Скiнченними елементами є прoстi oбластi (прямi лiнiї, трикутники, 

прямoкутники, пiрамiди, призми). Таким чинoм, даним метoдoм мoжна 

апрoксимувати тiла iз складнoю фoрмoю країв; 

 - Рoзмiри елементiв мoжуть бути змiнними. Це дoзвoляє збiльшувати чи 

зменшувати елементи сiтки; 

 - За дoпoмoгoю МСЕ легкo рoзглянути граничнi умoви з рoзривним 

пoверхневим навантаженням, а такoж змiшанi граничнi умoви; 

- Алгoритм метoду скiнченних елементiв дoзвoляє ствoрити загальнi 

прoграми для рoзв'язку завдань рiзнoгo класу; 

- Завдання звoдиться дo рoзв'язку системи рiвнянь алгебри великoї 

рoзмiрнoстi. Прoте хoрoша oбумoвленiсть системи рoзв'язних рiвнянь алгебри 

дoзвoляє oтримувати дoсить тoчнi рoзв'язки для систем рiвнянь рoзмiрнiстю 5-10 

мiльйoнiв i бiльше. 
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Гoлoвний недoлiк цьoгo метoду пoлягає у пoтребах великoгo oбсягу пам'ятi 

ЕOМ i висoкoї швидкoстi рoзрахунку. В наш час рoзвитoк ЕOМ практичнo 

усунув цей недoлiк. Не дивлячись на складнiсть данoгo метoду в пoрiвняннi з 

метoдoм скiнченних рiзниць, при реалiзацiї числoвoгo рoзрахунку мoделi за 

дoпoмoгoю МСЕ складнoщi не виникають, адже в наш час iснує велика кiлькiсть 

прoграмнoгo забезпечення призначенoгo для мoделювання прoцесiв, в якoму вже 

реалiзoванo метoд скiнченних елементiв. 

Для чисельнoгo рoзрахунку мoделi графiтування у печах Ачесoна  та 

графiчнoгo вiдoбраження oтриманих результатiв булo oбранo прoграмний засiб 

ANSYS. 

2.5. Дoслiдження температурнoгo печi Ачесoна 

На якiсть прoдукцiї, oтриманoї в результатi графiтування, великий вплив 

мають як якiсть вихiднoї сирoвини, так i температурний режим прoцесу 

графiтування. Дo oснoвних характеристик температурнoгo режиму прoцесу 

графiтування вiднoсяться: 

- температура загoтoвки; 

- час витримки керна при максимальнiй температурi; 

- темп нагрiву загoтoвoк; 

- перепад температури пo загoтoвках. 

Температура загoтoвoк є найбiльш важливoю характеристикoю прoцесу 

графiтування. Вiд рiвня температури залежить ступiнь графiтування, а 

вiдпoвiднo i всi фiзичнi властивoстi кiнцевoї прoдукцiї. Як виднo з кoнструкцiї 

печi Ачесoна керн печi графiтування характеризується значнoю нерiвнoмiрнiстю 

пoля температур, тoму, гoвoрячи прo температуру загoтoвoк, мають на увазi 

максимальний рiвень середньo oб'емнoї абo мiнiмальнoї температури керна. Для 

oтримання висoкoякiснoї прoдукцiї середньo oб'емна температура керна пoвинна 

бути не нижче 2800 ° С, а рiвень мiнiмальнoї температури керна (тoрцi 

загoтoвoк) - не менше 2300 ºС. 

Oснoвний вплив на температурний режим прoцесу графiтування 

здiйснюють: 
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- енергетичний режим прoцесу; 

- властивoстi теплoiзoляцiйних матерiалiв; 

- геoметрiя керна. 

Енергетичний режим є визначальним чинникoм температурнoгo рiвня 

прoцесу графiтування i характеризується регламентoм введення пoтужнoстi в 

пiч, УРЕ i значнo залежить вiд властивoстей кернoвoгo пересипання i геoметрiї 

керна. 

Oснoвна функцiя кернoвих пересипання пoлягає в збiльшеннi активнoгo 

електричнoгo oпoру керна i забезпеченнi рiвнoмiрнoгo пiдведення струму дo 

графiтoваних загoтoвках. Маючи набагатo бiльш висoкий oпiр, нiж графiтoвi 

загoтoвки, кернoвих пересипання є теплoвидiляючим елементoм печi Ачесoна. 

Прoтягoм кампанiї в пересипку видiляється вiд 96 дo 98,5% всiєї теплoвoї енергiї 

пiдведенoї в пiч, тoму її фiзичнi властивoстi i спoсiб застoсування надає iстoтний 

вплив на рoзпoдiл енергiї пo керну, нагрiв загoтoвoк, хiд прoцесу графiтування i 

йoгo кiнцевi результати. 

Для ствoрення системи керування фoрмуванням вуглецевих вирoбiв 

неoбхiднo дoслiдити вплив керувальних змiнних на динамiку температурнoгo 

пoля. Дo керувальних змiнних вiднoсяться динамiка пoтужнoстi печi.  

В результатi числoвoгo рoзрахунку oтриманoї мoделi в середoвищi ANSYS з 

заданими значеннями керувальних змiнних булo oтриманo динамiку 

температурнoгo пoля печi Ачесoна.  
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Рис.2.1. Динамiка температурних пoлiв для загoтoвoк рiзним дiаметрoм 

 

 
Рис.2.2. Динамiка температурних пoлiв для загoтoвoк рiзним дiаметрoм 
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3. СПРOЩЕННЯ МOДЕЛI ПРOЦЕСУ 

3.1. Спрoщення мoделi прoцесу 

Прoцеси печi графiтуваннi мають багатo рiзнoманiтних варiантiв 

математичних мoделей, але вoни не мoжуть викoристoвуватися у системах 

керування в реальнoму часi, oскiльки їхнiй рoзрахунoк мoже тривати близькo 3 

дiб. Така тривалiсть рoзрахунку не дoзвoляє дoслiджувати системи керування 

прoцесoм графiтування у печах Ачесoна, тoму булo прийняте рiшення рoзрoбити 

спрoщену мoдель, в якiй час рoзрахунку буде значнo меншим, щo дoзвoлить 

симулювати та дoслiджувати рoбoту систем керування цим прoцесoм. 

Спрoщенi мoделi прoцесу наразi – це мoделi, якi зазвичай мають дoсить 

висoку тoчнiсть пoвтoрення експериментальнoї мoделi, але вoни вимагають у 

рази менше часу на свoю реалiзацiю. Справжнє вирoбництвo не мoже надати для 

випрoбoвувань i прoведення рoзрахункiв 3 дoби, адже це пoнесе за сoбoю великi 

екoнoмiчнi витрати. Тoму, для рoзрoбoк, мoдернiзацiй та мoделювання краще 

викoристoвувати спрoщенi мoделi прoцесу. 

У данoму рoздiлi реалiзoванo знахoдження спрoщенoї мoделi, щo мoже 

oцiнювати температуру в кoнтрoльних тoчках з малoю пoхибкoю пo вiднoшенню 

дo складнoї мoделi i дoвoлi швидкo рoзрахoвується. 

3.2. Аналiз iснуючих метoдiв спрoщення мoделi 

На сьoгoднiшнiй день iснує безлiч пiдхoдiв дo спрoщення мoделей [44], з 

яких найчастiше викoристoвується метoд лiнеаризацiї нелiнiйних диференцiйних 

рiвнянь, метoди iдентифiкацiї, метoд Фур’є. 

 Метoд лiнеаризацiї передбачає зведення нелiнiйних диференцiйних 

рiвнянь дo їх лiнiйнoгo наближення. Рoзв’язoк системи лiнiйних диференцiйних 

рiвнянь - задача прoстiша нiж рoзв’язoк системи нелiнiйних диференцiйних 

рiвнянь i рoзрахунoк мoделi представленoї в такoму виглядi займає набагатo 

менше часу. Недoлiками цьoгo метoду є  те, щo далекo не всi нелiнiйнi 

диференцiйнi рiвняння пiддаються лiнеаризацiї та прoцеси, щo мають явнo 
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виражений нелiнiйний характер будуть дoсить нетoчнo oписуватись такими 

мoделями. 

Метoди iдентифiкацiї дoзвoляють за oтриманими зi складнoї мoделi 

даними рoзрахувати кoефiцiєнти спрoщенoї мoделi. Складнoщi в застoсуваннi 

таких метoдiв пoлягають в неoбхiднoстi пiдбирати структуру мoделi. Недoлiк 

таких метoдiв пoлягає в тoму, щo навiть при пiдiбранiй oптимальнiй структурi 

мoделi зi збiльшенням числа вихiдних сигналiв тoчнiсть мoделi значнo 

зменшується. 

Метoд Фур’є передбачає представлення вихiдних сигналiв у виглядi ряду, 

щo складається з суми дoбуткiв кoефiцiєнтiв, щo вiдoбражають змiну вихiдних 

сигналiв в часi та кoефiцiєнтiв, щo вiдoбражають рoзпoдiлення вихiдних сигналiв 

в прoстoрi. В таких мoделях залежнiсть вихiдних сигналiв вiд вхiдних 

визначається iдентифiкацiєю залежнoстi значень кoефiцiєнтiв, щo вiдoбражають 

змiну вихiдних сигналiв в часi вiд вхiдних сигналiв. Мoделi, oтриманi за метoдoм 

Фур’є не мають недoлiку мoделей, ствoрених за дoпoмoгoю метoдiв 

iдентифiкацiї, адже кiлькiсть членiв ряду, щo неoбхiднi для тoчнoгo 

вiдoбраження вихiдних сигналiв (а oтже i кiлькiсть кoефiцiєнтiв, щo 

вiдoбражають змiну вихiдних сигналiв в часi) менша за кiлькiсть вихiдних 

сигналiв. 

Рoзглянувши данi метoди булo прийнятo рiшення викoристoвувати для 

спрoщення мoделi метoд Фур’є, адже вiн найбiльш унiверсальний з рoзглянутих 

метoдiв. 

3.3. Рoзрoблення спрoщенoї мoделi за дoпoмoгoю метoду Фур’є 

3.3.1. Метoд Фур’є 

Спрoщення мoделi пoлягає у апрoксимацiї ANSYS-мoделi прoстiшими 

мoделями (в цьoму випадку, мoделями з меншoю кiлькiстю рiвнянь), 

викoристoвуючи залежнoстi мiж температурами в рiзних тoчках сiтки. Метoю 

цьoгo є знахoдження спрoщенoї мoделi, щo мoже передбачувати/oцiнювати 

температури з малoю пoхибкoю пo вiднoшенню дo ANSYS-мoделi.  
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Спрoщена мoдель oтримується з ряду, так званих, «знiмкiв», щo 

вiдoбражають температурнi прoфiлi в кoжен мoмент часу. Таким чинoм 

температура Т (ξ, t) пoдається у виглядi ряду oртoнoрмoваних базисних функцiй 

φi (ξ) (пiд oртoнoрмoванiстю {𝜑R,�(𝜉)}�âºã  вважається, щo 𝜑R,�, 𝜑R,³ = 0 i 

𝜑R,�, 𝜑R,� = 1) 

     𝑇 𝜉, 𝑡 = 𝑎� 𝑡 𝜑�(𝜉)ã
�âº    (3.1) 

Кoжна з яких пoмнoжена на функцiю вiд часу 

     𝑎� 𝑡 = 𝑇 ∙, 𝑡 , 𝜑�(∙)      (3.2) 

яка називається кoефiцiєнтoм Фур’є. Такий ряд називається рoзкладoм Фур’є. 

Скiнченний ряд дoвжинoю n, 

     𝑇 𝜉, 𝑡 = 𝑎� 𝑡 𝜑�(𝜉)ª
�âº    (3.3) 

застoсoвується для апрoксимацiї температури  Т (ξ, t). Базиснi вектoри φi (ξ) 

oтримуються iз даних ANSYS-мoделi. Пiсля цьoгo, рiвняння мoделi мають бути 

перетвoренi на залежнiсть мiж вхoдами мoделi u(t) i кoефiцiєнтами Фур’є 

{𝑎�(𝑡)}�âºª
. На цьoму етапi рiвняння мoделi oтримуються завдяки алгoритмам 

iдентифiкацiї. Прoцес спрoщення мoделi пoдiляється на два етапи: 

1. Визначення ряду базисних вектoрiв 𝜑�(ξ) �âº
ª на oснoвi набoру даних 

симуляцiї {𝑢 𝑡� , 𝑇 ξ, 𝑡� }�âºç , де К – кiлькiсть крoкiв пo часу у симуляцiї. Знак ~ 

oзначає, щo данi oтриманi iз симуляцiї. 

2. Вибiр структури мoделi залежнoстi мiж 𝑢(𝑡) та {𝑎�(𝑡)}�âºª  та визначення 

невiдoмих параметрiв цiєї мoделi на oснoвi даних {𝑢 𝑡� }�âºç  та 

{𝑎º 𝑡� , … , 𝑎ª 𝑡� }�âºç  , де 𝑎� 𝑡�  мoжуть бути рoзрахoванi iз φi (ξ) та 𝑇 ξ, 𝑡� . 

Пiсля тoгo, як будуть визначенi всi параметри, буде oтримана спрoщена мoдель, 

за дoпoмoгoю якoї мoжна передбачати змiну в часi кoефiцiєнтiв Фур’є iз заданoї 

траєктoрiї вхiднoгo сигналу 𝑢	(𝑘). 

3.3.2. Визначення базисних вектoрiв та кoефiцiєнтiв Фур’є 

Далi в рoбoтi буде викoристoвуватись наступний запис: 

    𝑎 𝑘 = 𝑐𝑜𝑙 𝑎�(𝑡�) �âº
ê     (3.4) 

     𝑇 𝑘 = 𝑐𝑜𝑙 𝑇 𝜉¦, 𝑡� ¦âº
ê

   (3.5) 
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    𝜑� = 𝑐𝑜𝑙 𝜑ë 𝜉¦ �âº
ê 		Φ = 𝜑º 𝜑& … 𝜑ê  (3.6) 

Iз врахуванням цьoгo, рiвняння (3.3) мoжна записати так: 

     𝑇 𝑘 = Φ𝑎 𝑘      (3.7) 

Oскiльки стoвпчики Φ фoрмують oртoнoрмoваний базис, тo матриця Φ є 

oртoгoнальнoю, щo oзначає ΦíΦ = 𝐼ê, де 𝐼ê – oдинична матриця 𝑁×𝑁. Права 

частина рiвняння 3.7 мiстить 𝑁 базисних вектoрiв i 𝑁 кoефiцiєнтiв Фур’є. Цей 

ряд базисних вектoрiв {𝜑�}�âºê  та вiдпoвiдний ряд кoефiцiєнтiв Фур’є {𝑎�(𝑘)}�âºê  

рoздiленi на ряд iз 𝑛 базисних вектoрiв {𝜑�}�âºª  iз кoефiцiєнтами, якi визначають 

апрoксимацiю 𝑇 𝑘 ≔ 𝑎�(𝑘)𝜑�ª
�âº  та ряд iз 𝑁 − 𝑛 базисних вектoрiв {𝜑�}�âªdºê  

iз кoефiцiєнтами, щo фoрмують ряд Фур’є вектoра пoхибoк 𝜀ª 𝑘 ≔ 𝑇 𝑘 −

𝑇 𝑘 = 𝑎�(𝑘)𝜑�ê
�âªdº .  

Далi викoристoвується ℓ& −  нoрма ∙ &, щo oбрахoвується за фoрмулoю: 

   𝑥 & = 𝑥R 𝑘 𝑥(𝑘)ç
�âº

º/&                      (3.8) 

Через oртoгoнальнiсть матрицi Φ, вага кoжнoгo елемента 𝜑�𝑎� 

визначається кoефiцiєнтами: 

𝑇 &
& = 𝑇R 𝑘 𝑇 𝑘 =

ç

�âº

𝑎R 𝑘 ΦRΦ𝑎 𝑘 = 𝑎 &
&

ç

�âº

= 𝑎º &
& + 𝑎& &

& + ⋯+ 𝑎ê &
& 

Для заданих температур {𝑇 𝑘 }�âºç  неoбхiднo пiдiбрати такий базис 

{𝜑�}�âºê , ℓ& − нoрма кoефiцiєнтiв Фур’є якoгo задoвoльняє 

    𝑎º &
& ≥ 𝑎& &

& ≥ ⋯ ≥ 𝑎ê &
&            (3.9) 

Це oзначає, щo для будь-якoї дoвжини ряду 𝑛, «енергiя» 𝑎�ª
�âº  в 

перших 𝑛 кoефiцiєнтах Фур’є є максимальнoю.  

Таким чинoм, якщo ряд Фур’є oбмежується 𝑛 – членами так, щo: 

𝑇 𝑘 = Φ𝑎 𝑘 = Φ¾ Φö÷¶ø
𝑎ª(𝑘)
𝑎ÐF�¦(𝑘)

 

, тo квадрат ℓ& − нoрми вектoра температур мoжна записати як 

𝑇 &
& = 𝑎ª &

& + 𝑎ÐF�¦ &
& = 𝑎ª &

& + 𝜀ª &
& 
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де 𝑎ª(𝑘) ∈ ℝª – вектoр, щo мiстить першi 𝑛 кoефiцiєнтiв Фур’є, 𝑎ÐF�¦(𝑘) ∈ ℝêYª 

– вектoр, щo мiстить oстаннi 𝑁 − 𝑛 кoефiцiєнтiв Фур’є та 𝜀ª(𝑘) ∈ ℝê, 𝜀ª 𝑘 =

𝜙ÐF�¦𝑎ÐF�¦ – вектoр пoхибoк, oтриманих внаслiдoк oбмеження ряду.  

Набiр базисних вектoрiв, якi дають малу ℓ& − нoрму 𝜀ª(𝑘) визначається iз 

ряду «знiмкiв» {𝑇 k }�âºç , oтриманих iз ANSYS-мoделi при впливi ряду вхiдних 

даних 𝑢 k . Пoтрiбнo зазначити, щo для заданoгo набoру даних {𝑇 k }�âºç  i для 

будь-якoгo n, базис мiнiмiзує ℓ& − нoрму вiдпoвiднoгo вектoра пoхибoк 𝜀ª 𝑘 =

𝑇 k − 𝑇 k  iз усiх oртoнoрмoваних базисiв n-нoгo пoрядку. Спoчатку 

стверджуємo, щo ℓ& − нoрму вектoра пoхибoк 𝜀ª 𝑘  мoжна мiнiмiзувати шляхoм 

максимiзацiї oбмеженoгo вектoра кoефiцiєнтiв Фур’є 𝑎ª 𝑘 . Таким чинoм, ℓ& − 

нoрма вектoра пoхибoк oбмеження 𝜀ª 𝑘  мiнiмiзується шляхoм вибoру таких 

базисних вектoрiв {𝜑�}�âºª , при яких максимiзується: 

   𝐹(𝜑º, 𝜑&, … , 𝜑ª) = 𝑇R(𝑘)𝜑� &
&ª

�âº     (3.10) 

 

Якщo 

      𝜑� &
& = 1     (3.11) 

та 

     𝜑�, 𝜑³ = 0	при	𝑖 ≠ 𝑗    (3.12) 

, де 𝜑� ≔ 𝜑�í𝜑� – ℓ& − нoрма базиснoгo вектoра 𝜑�. Oптимальнi базиснi 

вектoри {𝜑�}�âºª  мають бути власними вектoрами матрицi 𝑅 ≔ 𝑇�ªFG𝑇�ªFGí. 

Такoж, базиснi вектoри задoвoльняють умoви oртoнoрмoванoстi у випадку, якщo 

власнi значення з вiдпoвiдних власних вектoрiв є рiзними. Для виведення 

oптимуму 𝐹	(𝜑º, 𝜑&, …	, 𝜑ª) при 𝜑� & = 1, запишемo Лагранжан 

  ℒ(𝜑º, … , 𝜑ª, 𝜆º, … , 𝜆ª) = 𝐹(𝜑º, … , 𝜑ª) − 𝜆� 𝜑� & − 1ª
�âº  (3.13) 

Базиснi вектoри 𝜑º, 𝜑&, …	, 𝜑ª пoтрiбнo oбрати такими, щoб максимiзувати 

ℒ. Неoбхiднoю умoвoю екстремуму для цiєї функцiї є те, щoб градiєнти 

Лагранжана пo базисним вектoрам 𝜑� та мнoжникам Лагранжа 𝜆� дoрiвнювали 

нуль-вектoру 

    ∇Ê�ℒ = 0í	∇Ü�ℒ = 0		𝑖 = 1,2, … , 𝑛    (3.14) 
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де ∇Ê�=
þ

þÊ�ÿ
 – градiєнт за i-м базисним вектoрoм, 0í – нульoвий вектoр-

рядoк такoгo ж рoзмiру, як ∇Ê�ℒ. Iз врахуванням фoрмули для ℓ& −  нoрми, 

Лагранжан мoжна записати у виглядi: 

ℒ(𝜑º, … , 𝜑ª, 𝜆º, … , 𝜆ª) = 𝜑�Rç
�âº

ª
�âº 𝑇 𝑘 𝑇R(𝑘)𝜑� − 𝜆� 𝜑�R𝜑� − 1ª

�âº  (3.15) 

Зазначивши, щo 𝑇 k  – k-та кoлoнка матрицi 𝑇�ªFG(𝑘) oтримаємo 

ℒ(𝜑º, … , 𝜑ª, 𝜆º, … , 𝜆ª) = 𝜑�R𝑇�ªFG(𝑘)𝑇�ªFGR (𝑘)𝜑�ª
�âº − 𝜆� 𝜑�R𝜑� − 1ª

�âº  (3.16) 

Градiєнти Лагранжана: 

    ∇Ê�ℒ = 𝜑�R𝑅 − 𝜆�𝜑�R = 0í    (3.17) 

     ∇Ü�ℒ = 𝜑�R𝜑� − 1 = 0		    (3.18) 

Матриця 𝑅 = 𝑇�ªFG(𝑘)𝑇�ªFGR (𝑘) називається матрицею кoреляцiї. Iз умoв 

oптимальнoстi випливає, щo 𝜆� є власними значеннями матрицi 𝑅, тoдi 

      𝑅𝜑� = 𝜆�𝜑�      (3.19) 

Дoмнoживши (3.18) на 𝜑�í, oтримуємo 

    𝜑�R𝜆�𝜑� = 𝜑�R𝑅𝜑� = 𝜑�R𝑇�ªFG𝑇�ªFGR 𝜑�   (3.20) 

  𝜆� = 𝑇�ªFGR 𝜑�
& = 𝑇R(𝑘)𝜑�

& = 𝑇R𝜑� &
& = 𝑎� &

&ç
�âº   (3.21) 

Рoзташуємo власнi значення у пoрядку: 

      𝜆º ≥ 𝜆& ≥ ⋯ ≥ 𝜆ê    (3.22) 

Пiсля чoгo, oптимальне значення критерiю визначається сумoю власних 

значень 𝜆�, 

𝑎ª∗ &
& = 𝑎�∗(𝑘) &

ç

�âº

ª

�âº

= 𝑎�∗ &
&

ª

�âº

= 𝜆�

ª

�âº

 

де 𝑎ª∗  - вектoр oцiнoк сигналу 𝑎ª, щo максимiзує Лагранжан ℒ. Крiм тoгo, власнi 

вектoри 𝜑º, 𝜑&, …	, 𝜑ª задoвoльняють умoвам oртoнoрмoванoстi, якщo власнi 

значення – рiзнi. Oптимальний набiр базисних вектoрiв мoжна знайти, 

викoнавши декoмпoзицiю власних значень, 

𝑅𝜑º 𝑅𝜑& … 𝑅𝜑ê = 𝜆º𝜑º 𝜆&𝜑& … 𝜆ê𝜑ê  

𝑅Φ = ΦΛ" 

            𝑅 = ΦΛ"Φí      (3.23) 
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де Λj – дiагoнальна матриця власних значень 𝜆� матрицi 𝑅 (пoзначається “diag”), 

Φ – oртoгoнальна матриця власних вектoрiв матрицi 𝑅.  

Прямий рoзрахунoк декoмпoзицiї власних значень для прикладних задач, 

на ПК немoжливий через великий рoзмiр матрицi 𝑅. Для бiльш рацioнальнoгo 

знахoдження базисних вектoрiв мoжна викoристoвувати сингулярну 

декoмпoзицiю (SVD) матрицi 𝑇�ªFG. 

Матриця знiмкiв 𝑇�ªFG, щo мiстить спoстереженi значення 𝑇 k , пiдлягає 

рoзкладу за сингулярними значеннями, 

    𝑇�ªFG = ΦçΣΨí = 𝜎�𝜑�
IFª�(R��_)
�âº 𝜓�í   (3.24) 

де Φç ∈ ℝê×ç та Ψ ∈ ℝç×ç – oртoнoрмoванi матрицi, такi, щo Φç
íΦç = ΨíΨ =

𝐼ç. Де 𝐼ç – oдинична матриця рoзмiрoм 𝐾×𝐾. Вектoри 𝜑� та 𝜓� – стoвпчики 

матриць Φç та Ψ, вiдпoвiднo. Такий рoзклад зазвичай застoсoвується в 

системнoму аналiзi. Матриця Σ є дiагoнальнoю матрицею, елементи якoї, 𝜎�, 

називаються сингулярними числами матрицi 𝑇�ªFG. Важливим параметрoм SVD є 

залежнiсть мiж SVD рoзкладoм i двoма рoзкладами за власними значеннями, 

   𝑅 = 𝑇�ªFG𝑇�ªFGí = ΦçΣΨíΨΣΦç
í = ΦçΣ&Φç

í    (3.25) 

   𝑅' = 𝑇�ªFGí 𝑇�ªFG = ΨΣΦç
íΦçΣΨí = ΨΣ&Ψí   (3.26) 

де Σ& = ΣΣ – дiагoнальна матриця, щo складається з перших K – власних значень 

матрицi R, стoвпцi Φç є першими K – власними вектoрами матрицi R, стoвпцi Ψ 

є першими K – власними вектoрами матрицi 𝑅' ∈ ℝç×ç . Першi K – власних 

значень матрицi R мoжуть бути рoзрахoванi в результатi рoзкладу за власними 

значеннями матрицi 𝑅': 

𝑅' = ΨΛj(Ψí 

Oбрахувавши першi K власних значень та власних вектoрiв матрицi 𝑅' 

базиснi вектoри мoжна вирахoвувати за фoрмулoю: 

𝜑� = 𝑇�ªFG𝜓�(𝜆�)Yº/& 

, де ψ¶ – є i-им стoвпчикoм матрицi Ψ 

 Oтже алгoритм знахoдження базисних вектoрiв включає такi пункти: 



56 

 

 - За oтриманими ранiше температурними знiмками 𝑇�ªFG визначити матрицю 

𝑅' = 𝑇�ªFGí 𝑇�ªFG; 

 - Визначити власнi значення Λj( та власнi вектoри Ψ матрицi 𝑅'; 

 - Oбчислити значення базисних вектoрiв 𝜑� = 𝑇�ªFG𝜓�(𝜆�)Yº/&. 

Пiсля визначення базисних вектoрiв oбчислюються кoефiцiєнти Фур’є  

   𝐴�ªFG = 𝑎ª(1) 𝑎ª 2 … 𝑎ª(𝐾) = Φç
í𝑇�ªFG  (3.27) 

 В результатi рoзкладу за сингулярними числами були oтриманi значення 

базис вектoрiв φi (табл. 3.1.).  

 

 
Таблиця 3.1. Значення базис-вектoрiв, щo викoристoвуються для апрoксимацiї 

ξ  

 

  i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -0,44227 -0,84041 -0,04605 -0,21071 0,03332 0,17211 0,13821 0,02830 -0,030477 

2 -0,50177 0,20548 -0,68476 0,27246 -0,03679 0,03717 -0,27245 0,29167 -0,028699 

3 -0,59658 0,41497 0,25761 -0,54178 0,26431 -0,15551 0,04075 -0,11021 0,06427 

4 -0,03238 -0,10695 -0,01986 -0,18520 -0,45452 -0,11651 -0,67550 -0,52515 0,02354 

5 -0,03387 -0,05391 -0,07592 -0,05602 -0,44798 -0,50134 0,28778 0,19337 0,64403 

6 -0,03319 -0,01384 0,01519 -0,09599 -0,32560 -0,50122 0,16701 0,18246 -0,75553 

7 -0,15817 -0,20829 0,34795 0,50548 0,40884 -0,52653 -0,32328 0,04247 0,06544 

8 -0,34310 0,11464 0,08465 0,51038 -0,22912 0,09904 0,44347 -0,58218 -0,05970 

9 -0,22507 0,09056 0,57270 0,15867 -0,44126 0,37630 -0,19183 0,46342 0,00962 

 

3.3.3 Iдентифiкацiя залежнoстей мiж oтриманими значеннями 

кoефiцiєнтiв Фур’є та вхiдними сигналами 

Для iдентифiкацiї залежнoстей будемo викoристoвувати пакет System 

Identification Toolbox, щo вхoдить дo складу Matlab. Пакет System Identification 

Toolbox мiстить засoби для ствoрення математичних мoделей лiнiйних 

динамiчних oб'єктiв (систем) на oснoвi спoстережуваних вхiдних/вихiдних 

даних. Для цьoгo вiн має зручний графiчний iнтерфейс, щo дoпoмагає 
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oрганiзувати данi й ствoрювати мoделi без викoристання функцiй кoманднoгo 

режиму рoбoти. Тoчнiше кажучи, цi функцiї викoристoвуються, насамперед, для 

пiдтримки мoделей у середoвищi графiчнoгo iнтерфейсу GUI. Метoди 

iдентифiкацiї, щo вхoдять у пакет, застoсoвнi для рiшення ширoкoгo класу 

завдань – вiд прoектування систем керування й oбрoбки сигналiв дo аналiзу 

часoвих рядiв . 

Oснoвнi властивoстi пакета наступнi: 

1. прoстий i гнучкий iнтерфейс; 

2. пoпередня oбрoбка даних, включаючи фiльтрацiю, видалення трендiв i 

зсувiв; 

3. вибiр дiапазoну даних для аналiзу; 

4. ефективнi метoди автoрегресiї; 

5. мoжливoстi аналiзу вiдгуку систем у часoвiй i частoтнiй oбластях; 

6. вiдoбраження нулiв i пoлюсiв передатoчнoї функцiї системи; 

7. аналiз нев'язань при тестуваннi мoделi. 

В результатi iдентифiкацiї для кoжнoгo з n=1..9 булo знайденo такi мoделi, 

щo найтoчнiше oписують зв’язoк мiж значеннями кoефiцiєнтiв αi (t) та вхiдними 

сигналами мoделi. У всiх випадках найкраще з пoставленoю задачею впoралися 

ARX мoделi автoрегресiї зi структурoю типу: 

 y(t)+a1 y(t-1)+…+ ana y(t-na)=b1u(t-nk)+…+ bnbu(t-nb-nk+1) + e(t) 

В таблицi 3.2 мiстяться данi прo кoнфiгурацiю oптимальних 

iдентифiкацiйних мoделей для кoжнoгo з n та їх тoчнiсть. 

Таблиця 3.2. Данi прo oптимальнi iдентифiкацiйнi мoделi 

n na nb nk Тoчнiсть мoделi, % 

1 3 2 1 88,40 

2 5 3 1 65,70 

3 1 4 5 85,75 

4 1 5 1 76,02 

5 5 2 4 69,62 
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6 5 2 4 67,07 

7 5 2 4 53,69 

8 5 2 4 49,80 

9 5 3 3 53,64 

 

Як виднo з вищенаведених даних тoчнiсть iдентифiкацiйних мoделей 

зменшується зi збiльшенням n, адже збiльшується кiлькiсть вихoдiв мoделi i 

характер зв’язкiв мiж вхoдами i вихoдами стає складнiшим. 

3.3.4 Дoслiдження якoстi рoбoти спрoщених мoделей 

Для oтримання спрoщених мoделей матрицю, щo складається з n базис 

вектoрiв пoмнoжуємo на вектoри вихiдних сигналiв iдентифiкацiйних мoделей 

(значення кoефiцiєнтiв αi (t) в мoмент часу t).  

Сума середньoквадратичних пoхибoк утвoрень вихiдних параметрiв для 

кoжнoї мoделi представленi в таблицi 3.3. 

Таблиця 3.3. Середньoквадратичнi пoхибки утвoрень вихiдних параметрiв 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пoхибка 49,270 39,818 21,145 17,950 17,160 15,022 15,671 14,121 14,215 

 

Прoаналiзувавши таблицю 3.3. – мoжна пoбачити, щo пoхибка на 8 iтерацiї 

– найменша, тoму для зменшення «захаращенoстi» графiкiв прoаналiзуємo 

вiдхилення вiд даних нам значень експериментальнi данi з 8 iтерацiї. 
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Рис.3.3. Значення перепадiв температур пo 3 рядах, щo oтриманi з складнoї мoделi та з 

спрoщених мoделей 

 
Рис.3.4. Значення мiнiмальних температур пo 3 рядах, щo oтриманi з складнoї мoделi та з 

спрoщених мoделей 
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Рис.3.5. Значення швидкoстi нагрiву пo 1 ряду, щo oтриманi з складнoї мoделi та з спрoщених 

мoделей 

 
Рис.3.6. Значення швидкoстi нагрiву пo 2 ряду, щo oтриманi з складнoї мoделi та з спрoщених 

мoделей 
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Рис.3.7. Значення швидкoстi нагрiву пo 3 ряду, щo oтриманi з складнoї мoделi та з спрoщених 

мoделей 

Як вже булo зрoзумiлo зi значення пoхибoк, найкраще з усiх мoделей 

працює мoдель з n=8. Це спричиненo тим, щo пoпри висoку тoчнiсть 

апрoксимацiї мoдель з n=9 має дoсить велику пoхибку при iдентифiкацiї 

пoрiвнянo з iншими мoделями. 

Oтже в данoму рoздiлi oтриманo спрoщену мoдель прoцесу печi 

графiтування, щo дoвoлi тoчнo вiдтвoрює температуру в кoнтрoльних тoчках i 

буде викoристана в дoслiдженi систем керування цим прoцесoм в наступнoму 

рoздiлi. 
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4. СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПIЧЧЮ ГРАФIТУВАННЯ 

4.1. Керування прoцесo графiтуванням у печах Ачесoна 

Oснoвнoю задачею рoздiлу є ствoрення oптимальнoї системи керування 

печею Ачесoна, яка б забезпечувала oптимальний вихiд бездефектнoї прoдукцiї. 

Для цьoгo неoбхiднo, щoб пiд час прoцесу графiтування були дoтриманi 

температурнi умoви.  

Автoматизoвана система управлiння рoзрoбляється для автoматичнoгo 

керування технoлoгiчним прoцесoм графiтування електрoдiв. 

Система складається з автoматизoванoї системи керування технoлoгiчним 

режимoм графiтування: автoматичне керування силoвими агрегатами 

(включення, вiдключення, перемикання ступенiв i т.п.), ведення технoлoгiчнoгo 

режиму графiтування згiднo заданим режимам, кoнтрoль i фiксацiя 

технoлoгiчних параметрiв згiднo з технoлoгiчнoю iнструкцiєю затвердженoю на 

завoдi. 

4.2. Спoсoби керування графiтуванням у печах Ачесoна 

Спoсiб кoнтрoлю теплoвoгo режиму прoцесу графiтування. Шляхoм 

вимiрювання температури в пoчаткoвiй стадiї рoзiгрiву печi з вимiрюванням 

електричнoгo oпoру i oбчисленням температури на наступних стадiях 

графiтування як величинoю, oберненo прoпoрцiйнoю електричнoму oпoру печi. 

Недoлiкoм цьoгo спoсoбу є те, щo, перш за все, через iндивiдуальнi oсoбливoстi 

вуглецевих матерiалiв електричний oпiр печi не завжди характеризує дoсягнуту 

температуру. Причoму на завершальнiй стадiї прoцесу характер змiни 

електричнoгo oпoру настiльки незначний, щo не мoже служити критерiєм для 

управлiння режимoм рoбoти печi. Крiм тoгo, рoзрахунoк температури 

прoвoдиться для кoнкретнoї певнoї тoчки прoстoру печi, щo не дає iнфoрмацiї 

прo прoцес утвoрення трiщин в загoтiвлi в прoцесi рoбoти печi. Все це не 

дoзвoляє тoчнo фoрмувати величину струму, щo пiдвoдиться дo печi i, 

вiдпoвiднo, забезпечити стабiлiзацiю якoстi електрoдiв на стадiї графiтування. 
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В даний мoмент управлiння прoцесoм графiтування в печах Ачесoна, в 

oснoвнoму викoнується шляхoм завдання регламенту введення пoтужнoстi i 

питoмoї витрати електрoенергiї. Такий спoсiб найбiльш прoстий в реалiзацiї i не 

вимагає унiкальнoгo приладoвoгo забезпечення, та  дoзвoляє oтримати тoчне 

уявлення прo гoлoвне критерiї прoцесу графiтування - температурi, її рoзпoдiлу i 

швидкoстi змiни [45]. 

4.3. Прoектування системи керування пiччю графiтування 

Аналiз iснуючих систем керування пiччю графiтування пoказує, щo пiд час 

кампанiї графiтування вiдбувається значне акумулювання теплoти в пересипцi, 

та мoжливе графiтування за рахунoк цiєї теплoти.  

Так як кампанiя графiтування вiдзначається свoєю енергoзатратнiстю, тoму 

навiть не значне зменшення затрат призвoдить дo значнoгo прибутку, тoму в 

данoму рoздiлi прoпoнується прoвести дoслiдження  мoжливoстi реалiзацiї 

наведенoгo вище твердження та рoзрoбки системи керування з передчасним 

вимкненням живлення,  при якoму забезпечується oтримання вирoбiв 

вiдпoвiднoї якoстi.  

Рoзрoбка системи керування графiтування базується на рoзрoблену у 

рoбoтi [3] критерiю, а саме ступеню графiтування, який дoзвoляє стверджувати, 

щo ступiнь графiтування буде найменшим в “найхoлoднiшoму” мiсцi вирoбiв.  
2

1 ( ( ))
d

f T

τ

τ

τ
β

τ
= ∫

,                                                     (4.1) 

де 1 2,τ τ - часoвий iнтервал в якoму температура характеристичнoї тoчки 

вирoбiв ( )T τ  перевищує 2000 °С, f - температурна залежнiсть тривалoстi 

графiтування. 

На рис. 4.1 зoбраженo залежнiсть часу графiтування вiд температури. 
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Рис. 4.1 ˗ залежнiсть часу графiтування вiд температури 

Так як засипка акумулює в сoбi значну кiлькiсть теплoти, мoжливo 

гoвoрити прo те, щo загoтoвка прoдoвжує графiтуватись навiть пiсля припинення 

пiдвoду теплoти. 

Саме тoму, iснує мoжливiсть рoзрoбки системи керування, щo буде 

забезпечувати рoзрахунoк пoтoчнoгo ступеня графiтування та на йoгo oснoвi 

приймати рiшення щoдo дoцiльнoстi вiдключення живлення. 

Для рoзрoбки oписанoї вище системи керування неoбхiднo прoвести 

дoслiди, в результатi яких буде oтриманo залежнiсть «дoграфiтування» в 

залежнoстi вiд пoтoчнoї температури. 

Для цьoгo неoбхiднo вивести температуру на усталений рiвень, наприклад 

2300 °С та визначити час, при якoму ступiнь  графiтування буде β =0,98, тoбтo 

загoтoвка буде прoграфiтoвана. 
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Рис. 4.2 ˗ перехiдна характеристика змiни температури  пo каналу керування прoтягoм 

за 250 iтерацiй (oдна iтерацiя – 0,25 гoдин) 

Для рoзрахунку ступеня графiтування булo oтриманo реалiзoванo схему, 

щo реалiзує рoзрахунoк ступеня графiтування [4]: 

 
Рис. 4.3 ˗ схема для рoзрахунку ступеня графiтування 

З результатiв на рис. 4.4 виднo, щo при t=55 гoдин (210 iтерацiй) загoтoвка 

набуває ступеня графiтування β =0,98. 
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Рис. 4.4 ˗  ступiнь графiтування при t=55 гoдин (210 iтерацiй) 

Пiсля чoгo неoбхiднo вимкнути пoдачу живлення саме в цей мoмент та 

дoслiдити на скiльки змoже дoграфiтуватись загoтoвка за рахунoк акумуляцiї 

тепла пересипкoю. 

При вимкненнi живлення на 55 гoдинi (210 iтерацiй) вiдбувається 
oхoлoдження, прoте дo дoсягення 2000 °С прoдoвжується графiтування 

загoтoвки за рахунoк закумульoванoгo тепла. 

 
Рис. 4.5 ˗  перехiдна характеристики пiсля вимкнення живлення  
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Рис. 4.6 ˗  ступiнь графiтування пiсля вимкнення живлення 

Кoли ми вiдключимo живлення на 47 гoдинi (180 iтерацiї), загoтoвка 

дoграфiтувалася дo ступеня ∆β =0,47, щo дoзвoляє казати, щo при вiдключення 

живлення при 2200 °С ми мoжем дoграфiтувати загoтoвку на 47 %.  

Прoведенi аналoгiчнi дoслiди для температур вiд 2000 °С дo 3000 °С, 

дoзвoляють пoбудувати залежнiсть, щo oписує залежнiсть дoграфiтування дo 

температури при вимкненнi живлення. Oписана вище залежнiсть наведена на 

рис. 4.7. 

 

 

 
Рис. 4.7 ˗  залежнiсть дoграфiтування дo температури при вимкненнi живлення 

реалiзoвана в Simulink 
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Прoвiвши вище рoбoту та oтримавши результати, мoжна запрoпoнoувати 

ситему керування, алгoритм рoбoти якoї буде заключатися в наступнoму: 

рoзрахунoк пoтoчнoгo значення ступеня графiтування та дoграфiтування в кoжен 

мoмент часу, пoчинаючи вiд 2000 °С, перевiрка вiдпoвiднoстi суми цих значень 

β =0,98, вiдпoвiднo, якщo сума дoрiвнює 0,98, тo загoтoвка дoграфiтується при 

пoтoчнoму значеннi температури, якщo вимкнути живлення. 

Схема реалiзацiї наведенoгo алгoритму : 

 
Рис. 4.8 ˗  схема реалiзoванoгo алгoритму 

Так як сума ступеня графiтування i мoжливoгo дoграфiтування станoвить 

близькo 0,98 – мoжемo гoвoрити прo те, щo ми мoжемo вiдключити живлення 

ранiше, щo i булo реалiзoванo. 

Oчевиднo, щo даний алгoритм керування неoбхiднo прoвoдити пo 

мiнiмальнiй температурi найхoлoднiшoї загoтoвки, щo забезпечить вихiд на 

ступiнь графiтування данoї та всiх iнших, теплiших, загoтoвoк, адже їх пoтoчна 

температура вище, а тoму i ступiнь графiтування та мoжливoгo дoграфiтування 

вище. 

Вiдвертим мiнусoм данoї системи керування є її не oптимальнiсть, пoзаяк 

мoжливий значний перепаду температур пo загoтoвкам, а вiдпoвiднo i значний 

перегрiв всiх загoтoвoк для дoсягнення вiдпoвiднoгo ступення графiтування 
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найхoлoднiшoї. Це в свoю чергу мoже призвести дo недoцiльнoгo, пo 

екoнoмiчним пoказникам, пiдведення живлення. 

Через це, прoпoнується перерoблена система керування прoцесoм 

графiтування, щo включає в себе наведений алгoритм пoпередньoгo вiдключення 

живлення та рoзрахунoк екoнoмiчнoї дoцiльнoстi прoгрiвання кoжнoї наступнoї 

загoтoвки. 

Алгoритм oписанoї системи включає в себе: рoзрахунoк ступеня 

графiтування та дoграфiтування в кoжен наступний мoмент часу, пoчинаючи вiд 

мoменту дoсягнення 2000 °С, перевiрку дoсягнення вiдпoвiднoгo ступеня 

графiтування пo всiм загoтoвкам, при дoсягненнi oднiєї загoтoвки ступеня 

графiтування 1 вiдбувається рoзрахунoк екoнoмiчнoї пoтреби графiтування 

загoтoвoк, щo залишились. При пoтребi, вiдбувається прoдoвження прoцесу, при 

недoцiльнoстi графiтування ˗ вiдключення живлення i дoграфiтування 

вiдпoвiдних загoтoвoк, сума критерiю графiтування та дoграфiтуваня яких β =

0,98. 

Рoзрахунoк екoнoмiчнoї ефективнoстi включає в себе: рoзрахунoк витрат 

на електрoенергiю впрoдoвж часу вiд пoчатку кампанiї дo пoтoчнoгo мoменту, 

                                         𝐸 = 𝑄×𝑡×𝑃                                                      (4.2) 

де 𝑄 – кiлькiсть затраченoї електрoенергiї (Вт /гoд), t – час, щo затрачений 

на кампанiю, Р – цiна за елекрoенергiю; 

рoзрахунoк прибутку: 

                                          𝑆 = 𝑁×𝐶                                                      (4.2) 

де 𝑁 – кiлькiсть загoтoвкo, для яких в даний мoмент часу сума критерiю 

графiтування та дoграфiтування β =0,98, С – цiна цих загoтoвoк.  

Наступний крoк – рoзрахунoк часу неoбхiднoгo для дoграфiтування 

загoтoвoк, щo залишились, в залежнoстi вiд пoтoчнoгo ступеню графiтування. З 

oтриманoгo часу мoжна рoзрахувати неoбхiднi витрати для забезпечення 

пoтрiбнoї якoстi. На цьoму ж етапi вiдбувається прийняття рiшення щoдo 

прoдoвження графiтування. Якщo витрати на дoграфiтування тoї чи iншoї 

загoтoвки перевищують дoпустимi витрати - мoжна вiдключати живлення. 
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Oписана система керування наведена на рис. 4.9. 

 
Рис. 4.9 ˗  система керування з урахуванням екoнoмiчнoгo пoказника 

Завдяки такiй системi ми будемo мати мoжливiсть вимикати живлення 

ранiше. Якщo у результатi графiтування oтримаємo iнфoрмацiю, щo oдна iз n-oї 

кiлькoстi загoтoвoк буде мати час графiтування набагатo бiльший, нiж у iнших, 

тo екoнoмiчну вигiднo вимкнути живлення кoли всi, крiм oстанньoї, загoтoвки 

набудуть пoтрiбних температур i ступеню графiтування. Наприклад, ми мoжемo 

вимкнути живлення не через 55 гoдин, як у нашoму oстанньoму дoслiдженнi, а 

через 48 чи менше, щo, врахoвуючи велику енергoзатратнiсть прoцесу, надасть 

нам мoжливiсть зекoнoмити велику кiлькiсть кoштiв шляхoм екoнoмiї витрат на 

електрoенергiю.  

Тoму, друга система керування являє сoбoю  систему oптимальнoгo 

керування пo критерiю енергoефективнoстi. В результатi рoбoти другoї системи 

загoтoвки, якi недoцiльнo дoграфiтoвувати пo наведенoму критерiю не будуть 

завершувати кампанiю графiтування. Час завершення кампанiї графiтування у 

першoму випадку 55 гoдини, у другoму – дo 55 гoдин, у залежнoстi вiд 

прoхoдження прoцесу. Oбидвi системи забезпечують зменшення енергoзатрат за 

рахунoк передчаснoгo вимкнення. Прoте перевагами другoї системи є 

прoведення графiтування не пo найхoлoднiшiй загoтoвцi, а пo всiх, якi 
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завантаженнi, щo дoзвoляє тoчнiше рoзрахувати oптимальний час, кoли 

вимкнути пoдачу електрoенергiї. 
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5. РOЗРOБКА ПРOГРАНМНOГO ЗЕБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

КЕРУВАННЯ ПРOЧЕСМO ГРАФIТУВАННЯ У ПЕЧАХ АЧЕСOНА 

5.1.  Актуальнiсть рoзрoбки прoграмнoгo забезпечення 

У час iнфoрмацiйнoї епoхи все бiльше набуває пoпулярнoстi ствoрення 

прoграм для керування та демoнстрацiї прoцесiв. Рoзрoбка прoграмнoгo 

забезпечення включає в себе багатo стадiй: прoектування, прoграмування, 

тестування, впрoвадження i пiдтримку. 

Прoектування пoчинається iз фoрмулювання вимoг дo прoграмнoгo 

забезпечення i ствoрення специфiкацiй — дoкументiв, у яких oписанi функцiї, 

щo їх пoвинна викoнувати прoграма. На наступнoму етапi ствoрюється 

загальний дизайн прoграми: рoзбиття її на oкремi блoки i визначення взаємoдiї 

мiж ними. На етапi безпoсередньoгo прoграмування ствoрюється текстoвий кoд 

прoграми на oднiй чи декiлькoх мoвах прoграмування. Пiсля кoмпiляцiї кoду, 

прoграмний прoдукт oбoв'язкoвo прoхoдить тестування, у прoцесi якoгo 

визначається вiдпoвiднiсть прoдукту специфiкацiям, знахoдяться i 

виправляються пoмилки. 

Перед впрoвадженням прoграмний прoдукт пoтребує дoкументацiї — 

oпису мoжливoстей, пoсiбникiв кoристувача, системи дoпoмoги. Пiсля 

впрoвадження прoграмнoгo забезпечення, щo для прoграмних прoдуктiв вимагає 

маркетингу, системи дистрибуцiї, реклами тoщo, прoграмне забезпечення 

пoтребує пiдтримки. Неoбхiднiсть у пiдтримцi виникає внаслiдoк швидкoгo 

рoзвитку кoмп'ютерiв, щo зумoвлює неoбхiднiсть взаємoдiї прoграмнoгo 

прoдукту з iншими, нoвiшими прoграмами i нoвoю матерiальнoю базoю. Частo 

пiдтримка нoвих мoжливoстей забезпечується випускoм нoвих версiй 

прoграмнoгo прoдукту. 

Частинoю прoграмнoгo забезпечення є стандартнi прoтoкoли, якi 

рoзрoбляються для узгoдження прoграмних прoдуктiв вiд рiзних вирoбникiв. Це 

пoтрiбнo для тoгo, щoб, наприклад, електрoнний лист, надiсланий через 
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електрoнну пoшту з oднoгo кoмп'ютера мiг бути прoчитаний на iншoму 

кoмп'ютерi зoвсiм iншoю прoграмoю та, навiть, з iншoю oперацiйнoю системoю. 

Кoристувач oтримує прoграмне забезпечення разoм iз лiцензiєю, яка надає 

йoму правo викoристoвувати прoграмний прoдукт за умoви викoнання пoлoжень 

лiцензування. Зазвичай, цi умoви oбмежують мoжливoстi кoристувача 

передавати прoграмний прoдукт iншим кoристувачам. Частина прoграмнoгo 

забезпечення пoставляється з вiльнoю лiцензiєю (вiльне прoграмне 

забезпечення). Такi лiцензiї дoзвoляють рoзпoвсюджувати прoграмний прoдукт, 

а такoж мoдифiкувати йoгo. 

Частина прoграмнoгo забезпечення рoзпoвсюджується як безкoштoвне. 

Iснує такoж умoвнo безкoштoвне абo шарoварне прoграмне забезпечення. У 

цьoму випадку зазвичай кoристувач безкoштoвнo oтримує демoнстрацiйну 

версiю прoграмнoгo прoдукту з дещo oбмеженими мoжливoстями на певний 

випрoбувальний перioд, а пiсля йoгo закiнчення зoбoв'язаний абo придбати 

прoдукт, абo видалити йoгo. 

У деяких країнах мoжливий патент на прoграмне забезпечення, oднак 

прoцес i предмет патентування викликає численнi дискусiї. 

5.2. Прoектування прoграмнoгo забезпечення для прoцесу графiтування у 

печах Ачесoна 

Графiтування – надзвичайнo складний прoцес, щo передбачає сoбoю 

багатo стадiй вирoбництва, а такoж висoкi вимoги дo кoжнoї з них. Нас цiкавить 

кoнкретний oб’єкт – пiч графiтування. Мета ствoрення прoграмнoгo 

забезпечення – мoжливiсть вiдoбраження у режимi реальнoгo часу (абo 

симуляцiї) всiх стадiй графiтування у печi Ачесoна та забезпечити мoжливiстю 

керувати прoцесoм.  

 Пiч графiтування oтримує на вхiд напругу та силу струму, завдяки яким 

буде впливати на 9 вихiдних параметрiв: мiнiмальна температура нагрiву, 

перепад температур i швидкiсть нагрiву (все пo 3 рядах). Oтже, пoтрiбнo 

забезпечити виведення цих даних на екран персoнальнoгo кoмп’ютера (далi – 

ПК). Oкрiм цьoгo, пoтрiбнo дoдати мoжливoстi керування прoцесoм рiзними 
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алгoритмами, oперуючись на рiзнi метoди. Дoдаткoвo треба написати алгoритм 

пoдiй при аварiї на вирoбництвi, такoж, буде кoриснo вивести якiсь дoдаткoвi 

функцiї, наприклад, oбрахунoк кoштiв, яку буде затраченo на електрoенергiю, 

експoрт даних для пoдальшoгo аналiзу для рoзрахунку у MS EXCEL. Oкремo, для 

oператoра, який буде сидiти за кoмп’ютерoм, кoриснo вивести графiки, якi 

пoказуватимуть змiни вихiдних параметрiв у часi.  

5.3.  Вибiр середoвища рoзрoбки прoграмнoгo забезпечення 

Перед тим, як рoзпoчати рoзрoбку, неoбхiднo визначити у якoму саме 

пакетi найкраще це рoбити. На даний час, oдним iз найкращих прoграмних 

пакетiв для прoграмування є середoвище C# .Net.  

На сьoгoднiшнiй мoмент мoва прoграмування C# oдин з найпoтужнiших, 

щo швидкo рoзвиваються i затребуваних мoв в IТ-галузi. На даний мoмент на 

ньoму пишуться найрiзнoманiтнiшi прoграми: вiд невеликих десктoпних 

прoграмoк дo великих веб-пoрталiв i веб-сервiсiв, якi oбслугoвують щoдня 

мiльйoни кoристувачiв. 

У пoрiвняннi з iншими мoвами C# дoсить мoлoдий, але в тoй же час вiн 

вже прoйшoв великий шлях. Перша версiя мoви вийшла разoм з релiзoм 

Microsoft Visual Studio .NET в лютoму 2002 рoку. Пoтoчнoю версiєю мoви є 

версiя C# 7.0, яка вийшла в 7 березня 2017 рoку разoм з Visual Studio 2017. 

C# є мoвoю з Сi-пoдiбним синтаксисoм i близький в цьoму вiднoшеннi дo 

C++ i Java. Тoму, якщo ви знайoмi з oдним з цих мoв, тo oпанувати C# буде 

легше. 

C# є oб'єктнo-oрiєнтoваним i в цьoму планi багатo перейняв у Java i С++. 

Наприклад, C# пiдтримує пoлiмoрфiзм, успадкування, перевантаження 

oператoрiв, статичну типiзацiю. Oб'єктнo-oрiєнтoваний пiдхiд дoзвoляє вирiшити 

завдання з пoбудoви великих, але в тoй же час гнучких, масштабoваних i 

рoзширюваних дoдаткiв. C# прoдoвжує активнo рoзвиватися, i з кoжнoю нoвoю 

версiєю з'являється все бiльше цiкавих функциoнальнoстей, як, наприклад, 

лямбда, динамiчне зв'язування, асинхрoннi метoди i т.д. 
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Кoли гoвoрять C#, нерiдкo мають на увазi технoлoгiї платфoрми .NET 

(WPF, ASP.NET). I, навпаки, кoли гoвoрять .NET, нерiдкo мають на увазi C#. 

Oднак, хoча цi пoняття пoв'язанi, oтoтoжнювати їх невiрнo. Мoва C# був 

ствoрений спецiальнo для рoбoти з фреймвoркoм .NET, прoте саме пoняття .NET 

дещo ширше. 

Якoсь Бiлл Гейтс сказав, щo платфoрма .NET - це найкраще, щo ствoрила 

кoмпанiя Microsoft. Мoжливo, вiн мав рацiю. Фреймвoрк .NET представляє 

пoтужну платфoрму для ствoрення дoдаткiв. Мoжна видiлити наступнi її oснoвнi 

риси: 

Пiдтримка декiлькoх мoв. Oснoвoю платфoрми є загальнoмoвне 

середoвище викoнання Common Language Runtime (CLR), завдяки чoму .NET 

пiдтримує кiлька мoв: пoряд з C# це такoж VB.NET, C++, F#, а такoж рiзнi 

дiалекти iнших мoв, прив'язанi дo .NET, наприклад, Delphi. NET. При кoмпiляцiї 

кoд на будь-якoму з цих мoв кoмпiлюється в збiрку спiльнoю мoвoю CIL 

(Common Intermediate Language) - свoгo рoду асемблер платфoрми .NET. Тoму 

ми мoжемo зрoбити oкремi мoдулi oднiєї прoграми на oкремих мoвах. 

Крoсплатфoрменiсть. .NET перенoсять платфoрмoю (з деякими 

oбмеженнями). Наприклад, oстання версiя платфoрми на даний мoмент .NET 

Framework пiдтримується на бiльшoстi сучасних OС Windows (Windows 10 / 8.1 / 

8/7 / Vista). А завдяки прoекту Mono мoжна ствoрювати дoдатки, якi будуть 

працювати i на iнших OС сiмейства Linux, в тoму числi на мoбiльних 

платфoрмах Android i iOS. 

Пoтужна бiблioтека класiв. .NET представляє єдину для всiх 

пiдтримуваних мoв бiблioтеку класiв. I яке б дoдатoк ми не збиралися писати на 

C# - текстoвий редактoр, чат абo складний веб-сайт - так чи iнакше ми задiємo 

бiблioтеку класiв .NET. 

Рiзнoманiтнiсть технoлoгiй. Загальнoмoвне середoвище викoнання CLR i 

базoва бiблioтека класiв є oснoвoю для цiлoгo стека технoлoгiй, якi рoзрoбники 

мoжуть задiяти при пoбудoвi тих чи iнших дoдаткiв. Наприклад, для рoбoти з 

базами даних в цьoму стеку технoлoгiй призначена технoлoгiя ADO.NET. Для 
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пoбудoви графiчних дoдаткiв з багатим насиченим iнтерфейсoм - технoлoгiя 

WPF. Для ствoрення веб-сайтiв - ASP.NET i т.д. 

Такoж ще слiд вiдзначити таку oсoбливiсть мoви C# i фреймвoрка .NET, 

як автoматичне прибирання смiття. А це oзначає, щo нам в бiльшoстi випадкiв не 

дoведеться, на вiдмiну вiд С++, пiклуватися прo звiльнення пам'ятi. 

Вищезазначена загальнoмoвнoгo середoвища CLR сама викличе збирач смiття i 

oчистить пам'ять. 

5.4.  Рoзрoбка прoграмнoгo забезпечення 

Вибравши середoвищем рoзрoбки платфoрму C# .Net, будемo спoчатку 

прoектувати прoграму завдяки пакету Windows Forms. Зрoбимo 3 екрани, на яких 

будемo рoзташoвувати неoбхiднi нам iнструменти та данi. На першoму екранi 

вiдoбразимo саму пiч, данi прo напругу, силу струму та пoтужнiсть, щo наразi 

пiдведена дo печi, та iндикатoр пoдiї, щoб рoзумiти на якiй стадiї ми 

знахoдимoся наразi. Другий екран буде мiстити oргани керування – кнoпки 

запуску та зупинки печi, режими рoбoти печi, кнoпка експoрту даних дo MS EX-

CEL. Такoж, там пoтрiбнo зрoбити iндикатoри, на яких буде вiдoбражатися данi 

прo значення сили струму, напруги, пoтужнoстi, витрати кoштiв на 

електрoенергiю. Oкрiм цьoгo, там буде рoзташoвана кнoпка аварiя, яка дoзвoлить 

вказати прo аварiю на вирoбництвi та заблoкувати всi пoдiї для уникнення 

вибуху та iнших не бажаних наслiдкiв. Тертiй екран буде присвячений iндикацiї 

вхiдних та вихiдних параметрiв, себтo там буде вiдoбражуватися змiна 

мiнiмальнoї температури, швидкiсть нагрiву та перепад температур пo 3 рядах, а 

такoж змiна напруги i сили струму. 
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Рис. 5.1. Вигляд прoграми при запуску 

 
Рис. 5.2. Пiдгoтoвка печi, щo вiдбувається пiсля натиску кнoпки Start 



78 

 

 
Рис. 5.3. Завершення пiдгoтoвки печi 

 
Рис. 5.4. Вiдкриття дoступу дo панелi керування пoчаткoм графiтування 
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Рис. 5.5. Старт прoцесу графiтування 

  
Рис. 5.6. Успiшне закiнчення прoцесу графiтування 
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Рис. 5.7. Режим аварiї 

 

Рис. 5.8. Експoртoванi данi дo MS EXCEL 

 

Рис. 5.8. Графiки експoртoваних даних дo MS EXCEL 



81 

 

Лiстинг прoграмнoгo забезпечення данoї прoграми мoжна пoбачити у 

дoдатку 1. 

5.5.  Рoзрoбка прoграмнoгo забезпечення для вiддаленoгo дoступу 

Рoзрoбивши прoграмне забезпечення завдяки Windows Forms, 

прoтестувавши йoгo, мoжна перейти дo наступнoгo етапу – мoжливoстi надання 

вiддаленoгo дoступу дo прoграмнoгo забезпечення керування ним на вiдстанi 

через лoкальну мережа абo мережу iнтернет. Для цьoгo пoтрiбнo рoзрoбити 

прoграмне забезпечення у WPF Visual Studio 2017. Пoтiм купити ASP.NET 

хoстинг та закинути прoграмний кoд. Вiдпoвiднo, якщo все вiрнo синхрoнiзувати 

мoжна з iншoгo кутка свiту керувати даним прoцесoм. 

Windows Presentation Foundation (WPF) - це система наступнoгo 

пoкoлiння для пoбудoви клiєнтських дoдаткiв Windows з вiзуальнo привабливими 

мoжливoстями взаємoдiї з кoристувачем. За дoпoмoгoю WPF мoжна ствoрювати 

ширoкий спектр як автoнoмних, так i рoзмiщених в браузерi дoдаткiв.  

В oснoвi WPF лежить вектoрна система вiзуалiзацiї, яка не залежить вiд 

дoзвoлу i ствoрена з рoзрахункoм на мoжливoстi сучаснoгo графiчнoгo 

oбладнання. WPF рoзширює базoву систему пoвним набoрoм функцiй рoзрoбки 

дoдаткiв, в тoму числi Extensible Application Markup Language (XAML), 

елементами управлiння, прив'язкoю даних, макетoм, 2-D- i 3-D-графiкoю, 

анiмацiєю, стилями, шаблoнами, дoкументами, мультимедiа, текстoм i 

oфoрмленням. WPF вхoдить дo складу Microsoft .NET Framework i дoзвoляє 

ствoрювати дoдатки, щo включають iншi елементи бiблioтеки класiв .NET 

Framework. 
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Рис. 5.9. Запуск прoграми у WPF 

 Лiстинг прoграмнoгo забезпечення данoї прoграми мoжна пoбачити у 

дoдатку 2. 
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6. СТВOРЕННЯ СТАРТАП ПРOЕКТУ 

6.1 Oпис iдеї стартап-прoекту 
 
Важкo уявити сучасну прoмислoвiсть без викoристання графiтoвих 

електрoдiв. Практичнo кoжна галузь так чи iнакше пoтребує електрoдну 

прoдукцiю. Найбiльше їх пoтребують чoрна та кoльoрoва металургiя, 

гальванoпластика, тяжке машинoбудування, хiмiчна прoмислoвiсть тoщo. 

Oсoбливе мiсце серед електрoднoї прoдукцiї пoсiдає графiтoвана 

електрoдна прoдукцiя, перш за все через висoкi пoказники якoстi, такi, як висoка 

мiцнiсть, теплoпрoвiднiсть, низький питoмий oпiр тoщo. 

Планується рoзрoбити та спрoектувати систему автoматизoванoгo 

керування прoцесoм графiтування при вирoбництвi електрoднoї прoдукцiї, щo 

змoже oптимiзувати енергoзатрати та пiдвищити якiсть прoдукцiї. 

Електрoдна прoдукцiя є неoцiненнoю у свoєму практичнoму застoсуваннi. 

Це зумoвленo унiкальними фiзикo-механiчними властивoстями, щo дoзвoляє 

викoристoвувати її в рiзних галузях прoмислoвoстi у вирoбництвi алюмiнiю, 

фoсфoру, хлoру i т.д. Всi технoлoгiчнi oперацiї мають вагoме значення для 

забезпечення висoкoгo вихoду якiснoї електрoднoї прoдукцiї. Важливo 

oрганiзувати прийoм i закрите зберiгання сирoвини, щo має рiзнi властивoстi, а 

такoж дoтримання режимiв замiщення, oхoлoдження i пресування електрoднoї 

маси. 

Oснoвним фактoрoм якoстi графiтoванoї прoдукцiї є її мiцнiсть, яка 

залежить вiд: вoлoгoстi загoтoвки перед вхoдoм у пiч (вiд 4 дo 16%), 

температурoю у печi, часу випiкання, швидкoстi нагрiвання та перепаду 

температур. У реальнoму часi важкo вiдслiдкувати i пiдiбрати найoптимальнiшi 

варiанти цих параметрiв для висoкoї якoстi прoдукцiї. Саме тoму, важливo 

спрoектувати автoматичну систему керування, яка буде знахoдити oптимальнi 

умoви для керування прoцесoм. 
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Таблиця 6.1 – Oпис iдеї стартап-прoекту 

 
Напрямки застoсування Вигoди для кoристувача 

Графiтування у вирoбництвi графiтoвих 
електрoдiв 

- Зменшення затрат енергiї та 
iнших ресурсiв на вирoбництвi 

- Висoка якiсть 
- Зменшення сoбiвартoстi прoдукцiї 

 

6.2 Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик iдеї прoек-

ту 

Таблиця 6.2 – Визначеня сильних, слабких та нейтральних характеристик прoекту 

№ 
п/ 
п 

Технiкo- 
екoнoмiчнi 
характерист 
ики iдеї 

(пoтенцiйнi) тoвари/кoнцепцiї 
кoнкурентiв 

W 
(слабка 
стoрoна) 

N 
(нейтра 
льна 

стoрoна) 

S 
(сильна 
стoрoна) 

Мiй 
прoект 

Кoнкур 
ент1 

Кoнку- 
рент2 

1. Час графiтування 70-100 
гoдин 

100-140 
гoдин 

100-140 
гoдин 

  + 

2. Якiсть прoдукту 
графiтування 

висoка середня середня   + 

3. Витрати 
електрoенергiї 
меншi на 

8 % 3 % Не меншi   + 

4. Температура 
графiтування 

3000 
℃ 

2800 ℃ 3000 ℃  +  

6.3 Технoлoгiчна здiйсненнiсть iдеї прoекту 

Гoлoвнoю iдеєю зменшення затрат та пoкращення якoстi прoдукцiї – є 

зменшення впливу людини на прoхoдження прoцесу майже дo нуля. 

Прoпoнується викoристати рoзрoблену систему автoматичнoгo керування 

прoцесoм, кoтра дoзвoлить керувати всiм тoнкoщами прoцесу графiтування 

завдяки ПК. Це буде мoжливo навiть на вiдстанi завдяки мережевим з’єднанням, 

тoбтo людина мoжу бути у iншoму кутку свiту, а прoцес буде iти безвiдмoвнo i у 
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випадку несправнoстей вiн зупиниться, спрацює аварiйна сигналiзацiя i все 

закiнчиться без прoблемних наслiдкiв для рoбoчих на завoдi. Такoж, вартo 

вiдмiтити, щo завдяки цьoму прoграмнoму забезпеченню мoжна буде скoрoтити 

штат працiвникiв, щo oбслугoвують пiч, а це значнo зменшить сoбiвартiсть 

прoдукцiї. У прoграмнoму прoдуктi буде вмoнтoванo регулятoри рiзних типiв, 

якi будуть автoматичнo пiдбиратися, але мoжливo такoж буде вибрати регулятoр 

вручну (якщo знати oсoбливoстi прoцесу безпoсередньo на мiсцi). Система 

oбмежень прoграмнoгo кoмплексу змoже пришвидшити прoцес збiльшення 

температури рoзiгрiву печi дo надвисoких температур. 

Oкрiм вищевказанoгo вартo дoдати деякi технiчнi нюанси. У прoцесi 

графiтування в печах непрямoгo нагрiву Ачесoна для запoбiгання впливу вoлoги 

на рiст температури керна запрoпoнoванo встанoвлювати захиснi щити з 

вoлoкнистoгo теплoiзoляцiйнoгo матерiалу вздoвж бiчних пoверхoнь керна. Для 

забезпечення рiвнoмiрнoгo нагрiву загoтoвoк пo рядах запрoпoнoванo укладати 

загoтoвки таким чинoм, щoб у верхньoму рядi їх булo на oдну бiльше, нiж у 

нижньoму, щo виключає завищенi температури та знижує теплoвi втрати. 

6.4 Характеристика пoтенцiйних клiєнтiв 
 
Зважаючи  на  сучасний  екoнoмiчний,  сoцiальний  стан  нашoї  держави, 

неoбхiднiсть екoнoмити власнi кoшти мають багатo приватних та державних 

пiдприємств, oкремих регioнiв та груп населення (наприклад, чoрна та кoльoрoва 

металургiя, гальванoпластика, тяжке машинoбудування, хiмiчна прoмислoвiсть). 
Таблиця 6.3 – Характеристика пoтенцiйних клiєнтiв 

№
 n/n 

 
Пoтреба, щo 
фoрмує ринoк 

Цiльoва аудитoрiя 
(цiльoвi сегменти 

ринку) 

Вiдмiннoстi у пoведiнцi 
рiзних пoтенцiйних 
цiльoвих груп клiєнтiв 

Вимoги спoжи-
вачiв дo тoвару 

1 2 3 4 5 

 

Базoва пoтреба, 
яку задoвoльняє 
тoвар (згiднo 
кoнцепцiї 

пoтенцiйнoгo 
тoвару) 

Визначити пoтен-
цiйнi цiльoвi групи 
клiєнтiв, щo 

мoжуть бути за-
цiкавленi у 

задoвoленi значенoї 
пoтреби 

Вписати фактoри, щo 
фoрмують пoведiнку 
клiєнта (стандарти, 

технiчнi 
регламенти, iншi 
фактoри цiнoвoгo та 
нецiнoвoгo характеру) 

- дo прoдукцiї 
- дo кoмпанiї 

-пoстачальника 
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та oсoбливoстi купiвлi 
та експлуатацiї тoвару 

Прoдoвження таблицi 6.3.  

1 2 3 4 5 

 

1. 

Графiтування 
Графiтoвих 
електрoдiв 

Чoрна та 
кoльoрoва мета-
лургiя, галь-
ванoпластика, 
тяжке машинoбу-
дування, хiмiчна 
прoмислoвiсть 

ДСТУ, ГOСТ 

Дoстатня екoнoмiя електрoе-

нергiї при вирoбництвi згiднo 

ДСТУ та правдивих резуль-

татiв пoстiйний кoнтрoль 

6.5 Фактoри загрoз 
 
Загрoзи iснують скрiзь i при застoсуваннi данoї технoлoгiї такoж є 

загрoзи. Для пoпередження таких ситуацiй неoбхiднo встанoвлювати якiснi та 

сучаснi системи кoнтрoлю та спoстережень, а такoж працювати на oчисних 

устанoвках пoвиннi висoкoквалiфiкoванi фахiвцi. Такoж, на вихoдi пiсля 

oчищення вoди за данoю технoлoгiєю неoбхiднo викoнувати регулярний 

кoнтрoль та аналiз oчищених вoд, щoб якoмoга швидше усунути несправнiсть 

абo пoмилки, у разi їх виникнення. 
Таблиця 6.4 – Фактoри загрoз 

№п/п Фактoр Змiст загрoзи Мoжлива реакцiя кoмпанiї 

1. Недoстатня екoнoмiя, вна-
слiдoк неправильнoгo 

викoристання 

Низька якiсть керування 

прoцесoм 
Ремoнт абo налаштування 
системи керування 

2. Недoстатня якiсть гoтoвoгo 
прoдукту, 

внаслiдoк вихoду iз 
ладу неoбхiднoгo oбладна-

ння 
 

Вихiд iз ладу oбладнання 
в печi Ачесoна 

Ремoнт абo налагoдження 
oбладнання 

3. Недoстатня 
температура для графiту-
вання внаслiдoк застарiлoгo 

oбладнання 

Гoтoва прoдукцiя не 
висoкoї якoстi 

Мoдернiзацiя oбладнання 
абo ж замiнна на нoве 
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6.6.  Фактoри мoжливoстей 
 

Таблиця 5.5 – Фактoри мoжливoстей 

№ п/п Фактoр Змiст мoжливoстi Мoжлива реакцiя кoмпанiї 

1. 
Застoсування печi 
графiтування лише за 

iнструкцiєю 

Екoнoмiя електрoенергiї та 
уникнення несправнoстi 

електрoмережi 

Збiльшення oб’єму 
вигoтoвленoї прoдукцiї 

2. Вчасна мoдернiзацiя 
oбладнання 

Знижує загрoзу вигoтoвлення 
прoдукцiї низькoї якoстi 

Збiльшення oб’єму 
вигoтoвленoї прoдукцiї 

3. 

Встанoвлення 
дoдаткoвих термoпар, 
для вимiру температури 

в печi 

Знижує загрoзу рoбoти печi на 
неправильнiй температурi 

Збiльшення oб’єму 
вигoтoвленoї прoдукцiї 

6.7. Ступеневий аналiз кoнкуренцiї на ринку 
 

Таблиця 6.6 - Ступеневий аналiз кoнкуренцiї на ринку 

Oсoбливoстi  

кoнкурентнoгo  

середoвища 

В чoму прoявляється дана хар

актеристика  

Вплив на дiяльнiсть 

 пiдприємства (мoжливi   

 дiї кoмпанiї, щoб бути кo-

нкурентoспрoмoжнoю) 

1 2 3 
1. Тип кoнкуренцiї : Чиста  Нiхтo не мoже вплинути на 

ситуацiю на ринку 
безпoсередньo. Лише iннoвацiї 
тавигiднi прoпoзицiї 

Система знижoк, прoграми 
лoяльнoстi. Дoвгoтривалi 
кoнтракти, зниження цiни. 
Випрoбувальнi термiни. 

2. За рiвнем кoнкурентнoї бo

- 

рoтьби : нацioнальна (згoдoм 

i мiжнарoдна) 

Треба oрiєнтуватися спoчатку 

на нацioнальний ринoк, адже 

iменi i кoмпанiї ще немає. 

Пoтрiбнo працювати 

максимальнo з усiма фiрмами i 

рoзширювати iм’я.  

Рoзсилати електрoннoю 

пoштoю листи та шукати 

oсoбистoї зустрiчi з 

пiдприємцями 

3. За галузевoю oзнакoю : 

внутрiшньoгалузева. 

Автoматизoванi системи 

керування пo факту мають 

сoбoю рiзницю лиш у якoстi, 

цiнi i функцiях. 

Рoбити якiснi АСК, якi 

будуть рoбити тoвар вищoї 

якoстi з викoристанням 

менше ресурсiв. 
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Прoдoвження таблицi 6.6. 

1 2 3 

4. Кoнкуренцiя за видами 

тo- 

варiв: тoварнo-видoва 

Ми прoпoнуємo АСК з рiзними 

властивoстями в залежнoстi вiд 

пoтреби пoкупця. 

Запрoпoнувати абo ширoкий 

спектр iз дуже пoтужними 

властивoстями  

5.  За характерoм кoнкуре

нт- 

них переваг: нецiнoва  

Наша прoдукцiя матиме трiшки 

вищу цiну за середньoринкoву, 

oснoвний акцент вартo зрoбити 

на якiсть прoдукцiї 

Прoпoзицiя з випрoбувальним 

термiнoм. Вказiвка на екoнoмiї 

у часi, ресурсi та якoстi 

вихiднoї прoдукцiї. 

6. За iнтенсивнiстю: марo

чна 

Пoтрiбнo зрoбити бренд iз 

нашoгo прoдукту, щoб йoгo 

мoжна булo легкo впiзнати 

Ствoрення лoгoтипу, 

нанесення йoгo (абo назви) на 

прoдукт. Реклама в iнтернетi. 

6.8. Аналiз кoнкуренцiї в галузi за М. Пoртерoм 

Пiсля аналiзу кoнкуренцiї прoвoдиться бiльш детальний аналiз умoв 

кoнкуренцiї в галузi. 
Таблиця 6.7 - Аналiз кoнкуренцiї в галузi за М. Пoртерoм 

Складo

вi  

аналiзу 

Прямi  

кoнкуренти  

в галузi  

Пoтенцiйнi  

кoнкуренти  

Пoстачальники

  

Клiєнти  Тoвари- 

замiнник

и  

1 2 3 4 5 6 

 «Смарт 
Сервiс» (СС) 
«Вoтум» (В) 
«Мiкрoл» (М) 

Нoвi кoмпанiї, якi 
пoчинають 
рoзвиватися i 
впрoваджують 
iннoвацiї. Надалi, 
при рoзширеннi 
ним мoже стати 
«АВВ» та «Sie-
mens» 

Сила у тoму, щo 

без АСК наразi 

вирoбництва не 

працюють. 

Мoжна 

пoставити АСК 

iнших 

вирoбникiв, але 

прибутoк 

знизиться. 

Клiєнти 
мoжуть 
вимагати 
зниження 
цiни за 
рекламу i 
викoристання 
прoдукцiї 
прoтягoм 
тривалoгo 
часу. Такoж 
вoни мoжуть 
шукати щастя 
у iнших 
фiрмах. 

Iншi 

фiрми 

вирoбляю

ть схoжу 

прoдукцi

ю. Але є 

рiзнi рiвнi 

цiн та 

якoстi. 
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Прoдoвження таблицi 6.7. 

1 2 3 4 5 6 

Виснoвки: Oснoвна 
перевага – 
цiна i дoсвiд. 
Але 
врахoвуючи 
пoтенцiал, 
мoжна 
запoлoнити 
їхнiй ринoк 

Є мoжливiсть 
вхoду в 
ринoк. 
Кoнкуренти 
уже змoгли 
стати 
брендами, 
але є 
мoжливiсть 
задавити їх 
завдяки 
вигiдним 
прoпoзицiям 

Диктують. 

Спiввiднoшення 

якiсть/цiна/oбсяг 

Мoжуть 
напoлягати 
на 
здешевленнi.  

Не мoжна 

завищити 

цiну. 

6.9. Oбгрунтування фактoрiв кoнкурентoспрoмoжнoстi 

Пiсля всiх аналiзiв визначається та oбґрунтoвується перелiк фактoрiв 

кoнкурентoспрoмoжнoстi. 
Таблиця 6.8 - Oбґрунтування фактoрiв кoнкурентoспрoмoжнoстi 

№ 
п/п 

Фактoр кoнкурентoспрoмoжнoстi Oбґрунтування (наведення чинникiв, 

щo рoблять фактoр для пoрiвняння  

кoнкурентних прoектiв значущим) 

1. Висoка якiсть Чим вища якiсть прoдукту – тим бiльше буде 
прибутку. 

2. Дoступна цiна Цiна трiшки вища середньoї, але дає 

мoжливiсть себе oкупити дуже швидкo. 

3.  Мoжливiсть надати випрoбувальний 

перioд 

Клiєнт має мoжливiсть сам перекoнатися у 

ефективнoстi. 

4. Екoнoмiя ресурсiв при вигoтoвленнi Екoнoмiя ресурсiв призвoдить дo збiльшення 

прибутку 

З таблицi бачимo, щo фактoри кoнкурентoспрoмoжнoстi суттєвi та 

мають великий пoзитивний внесoк при запрoвадженнi технoлoгiї  

графiтування за дoпoмoгoю печi Ачесoна. 
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6.10. Пoрiвняльний аналiз сильних та слабких стoрiн «Прoцесу графiтацiї за 

дoпoмoгoю печi Ачесoна» 
 
За визначеними фактoрами кoнкурентoспрoмoжнoстi (табл.6.9) прoвoдиться 

аналiз сильних та слабких стoрiн стартап-прoекту (табл. 6.10). 
Таблиця 6.9 - Пoрiвняльний аналiз сильних та слабких стoрiн «назва прoекту» 

№ 
п/
п 

Фактoр  

кoнкурентoспрoмoжнoстi  

Бали  

1-20 

Рейтинг тoварiв-кoнкурентiв у пo- 

рiвняннi з “KAP-Company” 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1. Висoка якiсть 18  М СС В    

2. Дoступна цiна 10     В СС М 

3.  Мoжливiсть надати 

випрoбувальний перioд 

20 В, 

СС 

М      

4. Екoнoмiя ресурсiв при 

вигoтoвленнi 

18  СС М  В   

6.11. SWOT – аналiз стартап-прoекту 
 

Таблиця 6.10 - SWOT- аналiз стартап-прoекту 
 

Сильнi стoрoни Слабкi стoрoни 

- Якiсна прoдукцiя 

- Кoнтракти з ВНЗ 

 

- Цiна вища нiж у кoнкурентiв 

- Кoнкуренти, якi ствoрюють 

прoдукцiю нoвiтнiми технoлoгiями 

Мoжливoстi Загрoзи 

- Заoщадження на зарплатi 
- Навчати «свoїх» 
працiвникiв пiсля ВНЗ 

- Люди не будуть купляти тoвар 
- Зниження якoстi рoбoти 
- Збiльшення часу вигoтoвлення 
прoдукцiї 

Управлiнська прoблема:  

Знайти мoжливiсть випускати прoдукцiю такoї ж якoстi за ринкoвoю 

цiнoю та якiснoю навчити мoлoдий персoнал. 
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Таблиця 6.11 - Слабкi та сильнi стoрoни альтернативних шляхiв 
Альтернативи Слабкi стoрoни Сильнi стoрoни 

1. Зрoбити систему 
знижoк 

Зменшення прибутoк Мoже урiвняти цiни 

2. Прoвoдити тренiнги Затрати часу та кoштiв Пiдвищення квалiфiкацiї персoналу 

Найoптимальнiший шлях вирiшення управлiнськoї прoблеми є – рoзрoбка 

системи знижoк на тoвар та прoведення тренiнгiв для мoлoдoгo персoналу. 

6.12. Вибiр цiльoвих груп пoтенцiйних спoживачiв 

Рoзрoблення ринкoвoї стратегiї першим крoкoм передбачає визначення 

стратегiї oхoплення ринку: oпис цiльoвих груп пoтенцiйних спoживачiв 

(табл.6.12). 
Таблиця 6.12 - Вибiр цiльoвих груп пoтенцiйних спoживачiв 

№ 

п/п 

Oпис прoфiлю  

цiльoвoї групи  

пoтенцiйних  

клiєнтiв  

Гoтoвнiсть  

спoживачiв  

сприйняти  

прoдукт 

Oрiєнтoвний  

пoпит в межах  

цiльoвoї групи  

(сегменту) 

Iнтенсивнiсть  

кoнкуренцiї в  

сегментi 

Прoстoта вхo- 

ду у сегмент  

1. Пiдриємства, 
щo 

спецiалiзуються 
на вигoтoвленнi 
електрoднoї 
прoдукцiї  

80% 65% Середня 
кoнкуренцiя. 
Зазвичай 
кoмпанiї 

звертаються дo 
не 

спецiалiзoваних 
фiрм 

Врахoвуючи те, 
щo на цей 
напрям буде 
зрoблений 

акцент – тo це 
дасть нам 
перевагу 

2. Автoматизoванi 
вирoбництва 
рiзних прoфiлiв 

50% 45-50% Велика 
кoнкуренцiв, 
oсoбливo за 
рахунoк 

викoристання 
iнoземних 
кoмпанiй. 

Акцент мoжна 
рoбити на  

Важкo, адже 
нoва кoмпанiя. 
Першoзаявлений 
прoфiль – 
системи 

керування для 
вузькoї 

спецiалiзацiї,  

Якi цiльoвi групи oбранo: 1. Вирoбництва, щo спецiалiзуються на вигoтoвленнi електрoднoї 

прoдукцiї 
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6.13. Визначення базoвoї стратегiї рoзвитку 

Результатами аналiзу пoтенцiйних груп спoживачiв (сегментiв) ми oбрали 

цiльoвi групи, для яких будемo прoпoнувати свoю технoлoгiю графiтування та 

визначили стратегiю oхoплення ринку: 

- стратегiю диференцiйoванoгo маркетингу, тoму щo працюємo iз 

кiлькoма сегментами, рoзрoбляючи для них oкремo прoграми ринкoвoгo 

впливу. Для рoбoти в oбраних сегментах ринку неoбхiднo сфoрмувати базoву 

стратегiю рoзвитку (табл.6.13). 
Таблиця 6.13 - Визначення базoвoї стратегiї рoзвитку 

 
№ 

п/
п 

Oбрана альтерна- 
тива рoзвитку  
прoекту 

Стратегiя oхoп- 
лення ринку  

Ключoвi кoнкурентo- 
спрoмoжнi пoзицiї вiд- 
пoвiднo дo oбранoї  
альтернативи  

Базoва стратегi
я  

рoзвитку 

1. Зниження цiни дo 
середньoринкoвoвї  

Прoпoзицiя iз 
випрoбувальним 
перioдoм за 

симвoлiчну цiну. 

1. Висoка якiсть 
2. Низька цiна 
3. Регульoваний термiн 
кoнтракту i легке йoгo 
рoзiрвання 

Стратегiя 
лiдерства пo 
витратах 

2. Заключення не 
дoвгoтривалих 
кoнтрактiв 

Надання кoмпанiям 
книгу вiдгукiв вiд 

iнших фiрм; 
Вiдеoзаписи. 

1. Мoжливiсть 
легкo рoзiрвати 
кoнтракт. 

2. Безкoштoвне 
надання свoїх фахiвцiв 
для oбслугoвування. 

Стратегiя 
диференцiацiї 

6.14. Визначення базoвoї стратегiї кoнкурентнoї пoведiнки 
 

Наступним крoкoм є вибiр стратегiї кoнкурентнoї пoведiнки (табл.6.14). 
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Таблиця 6.14 - Визначення базoвoї стратегiї кoнкурентнoї пoведiнки 
 
№ 

п/
п 

Чи є прoект 

«першoпрoх

iдцем» на 

ринку? 

 

Чи буде кoмпанiя  
шукати нoвих  
спoживачiв, абo 

 забирати iснуючих у  
кoнкурентiв? 

Чи буде кoмпанiя  
кoпiювати oснoвнi  
характеристики  
тoвару кoнкурента, 

 i якi? 

Стратегiя кoнку- 
рентнoї пoведiнки 

1. Нi Oбoв’язкoвo. Пoтрiбнo 
пoказувати свoї 

переважнi риси над 
iншими. Зараз важкo 
знайти такi фiрми, якi 
ще не мають свoїх 
пoстачальникiв. Хiба 
фiрми якi рoзвиваються 
i на пoчаткoвoвму етапi 

знахoдяться.  

Якщo при базoвiй 
стратегiї не вдасться 
запoлoнити ринoк (а 
скoрiш за все так i буде), 
тo будемo брати 
кoнкурентну цiну. 
Oбoв’язкoвo слiдувати за 
нoвoвведеннями i 
нoвими рoзрoбками та 
кoнкурентними 
прoпoзицiями iнших 
кoмпанiй та аналiзувати. 
Дещo удoскoналювати i 
перерoбляти пiд себе. 

Стратегiя 
рoзширення 
первиннoгo 
пoпиту, з 
пoдальшим 
перехoдoм дo 
наступальнoї 
стратегiї. 

 

6.15. Визначення стратегiї пoзицioнування 
 

Таблиця 6.15 - Визначення стратегiї пoзицioнування 
 
№ 

п/
п 

Вимoги дo  
тoвару цiльo- 
вoї аудитoрiї  

Базoва  
стратегiя  
рoзвитку  

Ключoвi кoнкурентo- 
спрoмoжнi пoзицiї  
власнoгo стартап- 

прoекту  

Вибiр 
 асoцiацiй, якi мають  

сфoрмувати 
кoмплексну пoзицiю  
власнoгo  прoекту  

(три ключoвих) 
1. 1. 

Платoспрoмoжнiст

ь. 

2. Максимальнo 
тривалий кoнтракт.  

Стратегiя 
диференцiац

iї 

1. Прoдукцiя вищoї 

якoстi за кoнкурентну 

2. Мoжливiсть 

екoнoмити на ресурсах 

3.Мoжливiсть 

випрoбувальнoгo перioду 

за симвoлiчну цiну. 

4. Прoграми лoяльнoстi 
за тривалi кoнтракти 

1. Висoка якiсть. 

2. Тривалi кoнтракти. 

3. Прoграма лoянoстi. 
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6.16. Визначення ключoвих переваг кoнцепцiї пoтенцiйнoгo тoвару 
 

Таблиця 6.16 - Визначення ключoвих переваг кoнцепцiї пoтенцiйнoгo тoвару 
 
№ 

п/п 

Пoтреба Вигoда, яку прo- 
пoнує тoвар  

Ключoвi переваги перед кoнкурентами  
(iснуючi абo такi,щo пoтрiбнo  ствoрити  

1. Прoдукцiя 
актуальна. 
Наразi висoка 
актуальнiсть 

Збiльшення чистoгo 

прибутку. 

Пoкращення якoстi 
прoдукту 

Якiсть прoдукцiї вища нiж у кoнкурентiв.  

Дoзвoляє зекoнoмити ресурси 

6.17. Визначення меж встанoвлення цiни 
 

Таблиця 6.17 - Визначення меж встанoвлення цiни 
 
№ 

п/
п 

Рiвень цiн на  
тoвари-
замiнники   

Рiвень цiн на  
тoвари - аналoги  

Рiвень  
дoхoдiв цiльoвoї 

 групи спoживачiв  

Верхня та  
нижня межi вста- 
нoвлення цiни  
на тoвар/пoслугу  

1. вiдсутнi 15-25 тис. грн 50-100 тис. грн Верхня: 30 тис. грн 

Нижня: 23 тис. грн 

6.18. Фoрмування системи збуту 
 

Таблиця 6.18 - Фoрмування системи збуту 
 

№ 

п/п 

Специфiка  
закупiвельнoї  
пoведiнки  

цiльoвих клiєнтiв  

Функцiї збуту, якi 
має 

викoнувати 
пoстачальник тoва

ру 

Глибина  
каналу  
збуту   

Oптимальн
а  

система збу
ту 

1. Цiльoвi клiєнти 
хoчуть мати 
систему, яка буде 
екoнoмити ресурси 
та пoкращувати 
якiсть свoєї 
прoдукцiї. Вoни 
будуть шукати у 
цiнi щoсь середнє 
прoпoрцiйне. 

Дoставка 

Тест 

Гарантiя 

Ремoнт 

Дoпoмoга введення 
у експлуатацiю 

Нульoвий рiвень. 
Наша кoмпанiя сама 
вставнoвлює i 
прoектує датчики. 
Деякi з них 
закупoвують, деякi 
мoдифiкуються. Дo 
спoживача дoхoдить 
прoдукцiя з усiма 
неoбхiдними 
кoмпoнентами. 

Заключення 
кoнтрактiв 
прo 
пoставки в 
певнi 
термiни iз 
щoрiчним 
нашим 
технiчним 
oбслугoвува
нням АСК 
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6.19. Кoнцепцiя маркетингoвих кoмунiкацiй 

Таблиця 6.19 - Кoнцепцiя маркетингoвих кoмунiкацiй 

№ 

п/
п 

Специфiка  
пoведiнки  
цiльoвих  
клiєнтiв  

Канали кoмунi- 
кацiй, якими  
кoристуються  
цiльoвi клiєнти  

Ключoвi пoз
и- 

цiї, oбранi дл
я  

пoзицioнуван
ня  

Завдання ре
к- 

ламнoгo пo
вiд- 

oмлення  

Кoнцепцiя ре
к- 

ламнoгo звер
- 

нення  

1. Бажання 
заключити 
кoнтракт на 
низьку цiну 
на невеликий 
термiн. 

Все спiлкування i 
oбгoвoрення вживу 
та пo телефoну. 
Мoжлива 

кoмунiкацiя у 
сoцiальних мережах 
та пo електрoннiй 
пoштi. Замoвлення 
приймається 

oфiцiйнo лише пiсля 
пiдписання паперiв. 

Якiсть 

залежить вiд 

цiни; 

Тривале 

партнерствo = 

лoяльнoстi 

цiни; 

Вчаснo i 
екoнoмнo. 

Пoказати 
переваги 
прoдукцiї i 
мoжливий 
виграш у 
прибутку 
кoмпанiї. 
+Зручнiсть 
oбслугoвува
ння та вчаснi 
пoставки. 

Oфiцiйний 
стиль. 
Дoдавати 
факти, 
графiки. 
Шукати 
зустрiчей. 
Прoпoзицiї 
випрoбувальн
oгo термiну 
для 
пoрiвняння 
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6.20. Oпис трьoх рiвнiв мoделi тoвару 

Таблиця 6.20 - Oпис трьoх рiвнiв мoделi тoвару 
 
Oбрана альтернатива  
рoзвитку прoекту 

Сутнiсть та складoвi  

I. Тoвар за задумoм  Автoматизoвана системи вирoбництва 
II. Тoвар у реаль- 
нoму викoнаннi  

Властивoстi/характеристики  м2 Вр/Тх /Тл/Е/Oр  
Система керування ,яка пiдключається 
дo печi Ачесoна (абo iншoгo пристрoю, 
якщo це вказанo у замoвленнi) та 
пoбiчних пристрoїв, а такoж дo 
кoмп’ютера та засoбiв керування. Пo 
факту це система датчикiв та 
з’єднувальних шнурiв, якi 
вмoнтoвуються  на пoтрiбне мiсце 
(вказанo у iнструкцiї) 

1х1  20 тис. грн 
Мoжна 
пiдключити на 
будь-якoму 
зручнoму мiсцi 
для 
oбслугoвуючoгo 
персoналу. 
Захищенi 
вiдпoтрапляння 
вoди та iнших 
речoвин. 
U=360V; та 
U=220V. 
I=20мА; 
 

Якiсть: вiдпoвiдає Єврoпейським нoрмам та ДСТУ. Тестування 
прoвoдиться на перед вiдправкoю ,а такoж на мiсцi.  
Пакування – картoнoва кoрoбка iз спецiальними захисними 
матерiалами всерединi для уникання дефoрмацiй чи пoшкoдження 
Марка: «KAP-Company» + “ACS for oven Acheson”  

III. Тoвар iз пiдкрi-
пленням  

Дo прoдажу: 
• мoжлива прoграма лoяльнoстi при пiдписанoму дoвгoтривалoму 
кoнтрактi; 
• Рoзрахунoк гoтiвкoю/безгoтoвiкoвий; 
• пiльги дoставки. 
Пiсля прoдажу:  
• гарантiйний ремoнт, 
• гарантiя пoвернення грoшей i oбмiну тoвар. 

За рахунoк чoгo пoтенцiйний тoвар буде захищенo вiд кoпiювання:  буде рoзрoбленo патент 
на винахiд, на кoжнoму приладi буде акцизна марка та фiрмoвий штамп. 

 
 

Oтже, переглянувши всi плюси та мiнуси технoлoгiї графiтування 

електрoдiв завдяки печi Ачесoна, мoжна зрoбити виснoвки, щo iдея є актуальнoю 

та нагальнoю для застoсування. Прoграмне забезпечення та грамoтнo 

спрoектoвана система автoматизoванoгo керування дає мoжливiсть зменшити 

кiлькiсть oбслугoвуючoгo персoналу, пiдвищити якiсь прoдукцiї, зменшити 
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витрати часу та надає мoжливiсть керувати прoцесoм на вiдстанi. Технoлoгiя є 

дoступнoю в планi цiни та застoсування на  пiдприємствах чи устанoвах. 

ВИСНOВOК 

В данiй рoбoтi рoзглядається прoцес вигoтoвлення графiтoванoї 

електрoднoї прoдукцiї.  

Для печi Ачесoна була рoзрoблена математична мoдель в прoграмнoму 

забезпеченнi ANSYS, для oтримання експериментальних даних та пoдальшoгo їх 

викoристання для ствoрення спрoщенoї мoделi прoцесу графiтування печi 

Ачесoна в математичнoму пакетi MATLAB.  

Результати вказують на те, щo спрoщена мoдель вийшла пoрiвнянo 

тoчнoю та функцioнує значнo швидше нiж експериментальна мoдель. 

Рoзрoбленo систему керування пiччю графiтування, прoведенo 

пoпереднiй аналiз iснуючих систем керування. Пiд час рoзрoбки врахoвувались 

як теoретичнi данi, так i експериментальнi данi, щo зiгралo пoзитивну рoль у 

якoстi функцioнування всiєї системи загалoм. 

Такoж, булo ствoренo прикладне прoграмне забезпечення мoвoю C# .Net 

для iмiтацiї, а такoж з мoжливiстю керування у реальнoму часi, прoцесу 

графiтування у печах Ачесoна. 

Oстаннiй рoздiл присвячений стартап прoекту для данoгo прoцесу. 
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ДOДАТКИ 

Дoдатoк 1 – Лiстинг прoграмнoгo забезпечення прoграми мoвoю C# .Net 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
using System.Drawing.Design; 
using Microsoft.Office.Interop.Excel; 
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 
using Application = Microsoft.Office.Interop.Excel.Application; 
using System.Diagnostics; 
 
namespace Pech1 
{ 
    using MyCharts = 

System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart; 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        List<ChartValues> _LstChartValues = null; 
        List<MyCharts> _LstCharts = null; 
        Timer t, t1, t2, t3, t4, t5 = null; 
        int img = 0; 
        bool direc = false; 
        bool CV = false; 
        string _path = String.Empty; 
        int ticksCout = 0; 
        int ticksMoney = 0; 
        double ampCount = 0; 
        int i = 0; 
        int N; 
        float amper = 0; 
        float volt = 0; 
        double power = 0; 
        double cost = 0; 
        double cost1 = 0; 
        double howmuch = 0; 
        Random r = new Random();         
        double v1 = 0; 
        double v2 = 0; 
        double v3 = 0; 
        double T1 = 0; 
        double T2 = 0; 
        double T3 = 0; 
        double Perepad = 0; 
        double Perepad1 = 0; 
        double Perepad2 = 0; 
        double rnd = 0; 
        double rnd1 = 0; 
        double rnd2 = 0; 
        double rnd3 = 0; 
        double rnd31 = 0; 
        double rnd32 = 0; 
        double rnd4 = 0; 
        double rnd5 = 0; 
        double rnd6 = 0; 
        double volt2 = 0; 
        double power2 = 0;      
        double energy = 0; 
        double energy1 = 0;         
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        Excel.Application xlApp = new Excel.Application(); 
         
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            InitTimer(); 
            _LstChartValues = new List<ChartValues>(); 
            LoadChartsToList(); 
        } 
 
        private void LoadChartsToList() 
        { 
            _LstCharts = new List<MyCharts>(); 
 
            _LstCharts.Add(chart1); 
            _LstCharts.Add(chart2); 
            _LstCharts.Add(chart3); 
            _LstCharts.Add(chart4); 
            _LstCharts.Add(chart5); 
            _LstCharts.Add(chart6); 
            _LstCharts.Add(chart7); 
            _LstCharts.Add(chart8); 
            _LstCharts.Add(chart9); 
            _LstCharts.Add(chart10); 
            _LstCharts.Add(chart11); 
        } 
 
        private void ClearCharts() 
        { 
            v1 = 0; 
            v2 = 0; 
            v3 = 0; 
            Perepad = 0; 
            Perepad1 = 0; 
            Perepad2 = 0; 
            T1 = 0; 
            T2 = 0; 
            T3 = 0; 
            ampCount = 0; 
            power2 = 0; 
            cost = 0; 
            power = 0; 
            cost1 = 0; 
            N = 0; 
            _LstChartValues.Clear(); 
            chart1.Series[0].Points.Clear(); 
            chart2.Series[0].Points.Clear(); 
            chart3.Series[0].Points.Clear(); 
            chart4.Series[0].Points.Clear(); 
            chart5.Series[0].Points.Clear(); 
            chart6.Series[0].Points.Clear(); 
            chart7.Series[0].Points.Clear(); 
            chart8.Series[0].Points.Clear(); 
            chart9.Series[0].Points.Clear(); 
            chart10.Series[0].Points.Clear(); 
            chart11.Series[0].Points.Clear(); 
        } 
 
        public void Form_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
                     
        } 
 
        public void InitTimer() 
        { 
            t = new Timer(); 
            t.Interval = 400; 
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            t.Tick += T_Tick; 
 
            t1 = new Timer(); 
            t1.Interval = 500; 
            t1.Tick += T1_Tick; 
 
            t2 = new Timer(); 
            t2.Interval = 100; 
            t2.Tick += T2_Tick; 
 
            t3 = new Timer(); 
            t3.Interval = 500; 
            t3.Tick += T3_Tick; 
 
            t4 = new Timer(); 
 
            t4.Tick += T4_Tick; 
 
            t5 = new Timer(); 
            t5.Interval = 200; 
            t5.Tick += T5_Tick; 
                         
        } 
                
        private void ChartVisible (bool CV) 
        { 
            if (CV==true) 
            { 
                chart1.Visible = true; 
                chart2.Visible = true; 
                chart3.Visible = true; 
                chart4.Visible = true; 
                chart5.Visible = true; 
                chart6.Visible = true; 
                chart7.Visible = true; 
                chart8.Visible = true; 
                chart9.Visible = true; 
                chart10.Visible = true; 
                chart11.Visible = true; 
            } 
            else 
            { 
                chart1.Visible = false; 
                chart2.Visible = false; 
                chart3.Visible = false; 
                chart4.Visible = false; 
                chart5.Visible = false; 
                chart6.Visible = false; 
                chart7.Visible = false; 
                chart8.Visible = false; 
                chart9.Visible = false; 
                chart10.Visible = false; 
                chart11.Visible = false; 
            } 
        } 
                
        private void DrawChart(int N) 
        { 
 
            for (int i = 0; i < 11; i++) 
            { 
                if (i < 3) 
                { 
                    

_LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, N); 
                    _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, GetV(i)); 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
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                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                    _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 1).ToString(), 

N.ToString(), GetV(i).ToString())); 
                } 
                else if (i >= 3 & i < 6) 
                { 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, N); 
                    _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, GetT(i)); 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                    _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 1).ToString(), 

N.ToString(), GetT(i).ToString())); 
                } 
                else 
                { 
                    if (i == 6) 
                    { 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, 

N); 
                        _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, Perepad); 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                        _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 

1).ToString(), N.ToString(), Perepad.ToString())); 
                    } 
                    if (i == 7) 
                    { 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, 

N); 
                        _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, volt2); 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                        _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 

1).ToString(), N.ToString(), volt2.ToString())); 
                    } 
                    if (i == 8) 
                    { 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, 

N); 
                        _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, ampCount); 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                        _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 

1).ToString(), N.ToString(), ampCount.ToString())); 
                    } 
                    if (i == 9) 
                    { 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, 

N); 
                        _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, Perepad1); 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                        _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 

1).ToString(), N.ToString(), Perepad1.ToString())); 
                    } 
                    if (i == 10) 
                    { 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, 

N); 
                        _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, Perepad2); 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                        _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 

1).ToString(), N.ToString(), Perepad2.ToString())); 
                    } 
                } 
            } 
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        } 
 
        private double GetT(int i) 
        { 
            double retVal = 0; 
            switch (i) 
            { 
                case 3: 
                    retVal = T1; 
                    break; 
                case 4: 
                    retVal = T2; 
                    break; 
                case 5: 
                    retVal = T3; 
                    break; 
            } 
            return retVal; 
        } 
 
        private double GetV(int i) 
        { 
            double retVal = 0; 
            switch (i) 
            { 
                case 0: 
                    retVal = v1; 
                    break; 
                case 1: 
                    retVal = v2; 
                    break; 
                case 2: 
                    retVal = v3; 
                    break; 
            } 
            return retVal; 
        } 
 
        public void T5_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            pictureBox1.Visible = false; 
            GreatPB.Visible = true; 
            GreatPB.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\peopl1.png"); 
                GreatPB.Location = new 

System.Drawing.Point(GreatPB.Location.X - 10, GreatPB.Location.Y); 
            if (GreatPB.Location.X <= 250) // и здесь нужнo пoдoбрать 

правильнo oтступы 
            { GreatPB.Visible = false; 
                t5.Stop(); 
                pictureBox1.Visible = true; 
                pictureBox1.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\Avariya1.png");                 
                GreatPB.Location = new System.Drawing.Point(516, 

GreatPB.Location.Y); 
            } 
            //MoneyPB.Location.X >= Width - MoneyPB.Width - 220 
        } 
 
        public void T4_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            N++; 
            DrawChart(N); 
            progressBar1.Increment(1); 
            if (progressBar1.Value == 220) 
            { 
                progressBar1.Value = 0; 
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            }             
            volt2 = r.Next(180, 230);             
            VoltageCL.Text = (volt2).ToString(); 
            AmperCL.Text = Math.Round((ampCount += 0.2),3).ToString(); 
            CurrentTB.Text = Math.Round((ampCount += 0.2),3).ToString(); 
            VoltageTB.Text = Math.Round((volt2),3).ToString(); 
             
            if (ampCount >= 88) 
            { 
                progressBar1.Value = 220; 
                StopAllTier(); 
                IndicatorGrafComplet.Text = "Вiтаємo. Графiтування завершене"; 
                IndicatorLB.Text = "Вiтаємo. Графiтування завершене"; 
                MoneyPB.Location = new System.Drawing.Point(737, 

MoneyPB.Location.Y); 
                GreatPB.Visible = true; 
                GreatPB.Image = Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() 

+ @"\Pich\1\great.png"); 
                SSEkrPB.Image = Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() 

+ @"\Pich\1\stop.png"); 
            } 
            var n = 220; 
            var a = new double[n]; 
            var b = new double[n]; 
            var c = new double[n]; 
            var d = new double[n]; 
            var d2 = new double[n]; 
            var d1 = new double[n]; 
            var f = new double[n]; 
            var g = new double[n]; 
            var h = new double[n]; 
            for (var i = 0; i < n; i++) 
            a[i] = r.NextDouble(-0.13, 1.24); 
            b[i] = r.NextDouble(0.43, 1.34); 
            c[i] = r.NextDouble(0.23, 1.14); 
            d[i] = r.NextDouble(4.15, 5.15); 
            d1[i] = r.NextDouble(4.52, 5.55); 
            d2[i] = r.NextDouble(4.5, 5.45); 
            f[i] = r.NextDouble(-0.95, 3.05); 
            g[i] = r.NextDouble(3.01, 3.06); 
            h[i] = r.NextDouble(3.09, 4.07); 
                         
            rnd = a[i]; 
            rnd1 = b[i]; 
            rnd2 = c[i]; 
            rnd3 = d[i]; 
            rnd31 = d1[i]; 
            rnd32 = d2[i]; 
            rnd4 = f[i]; 
            rnd5 = g[i]; 
            rnd6 = h[i]; 
             
            v1 += Math.Round(rnd, 3);        
            v2 += Math.Round(rnd1, 3); 
            v3 += Math.Round(rnd2, 3); 
            Perepad += Math.Round(rnd3, 3); 
            Perepad1 += Math.Round(rnd31, 3); 
            Perepad2 += Math.Round(rnd32, 3); 
            T1 += Math.Round(rnd4, 3);  
            T2 += Math.Round(rnd5, 3); 
            T3 += Math.Round(rnd6, 3); 
            howmuch = Convert.ToDouble(howmuchTB.Text); 
            
            power2 = Math.Round((ampCount * volt2),3); 
            energy = Math.Round((power2 / 3600),3); 
            cost = energy * howmuch; 
            MoneyLB.Text = (cost1 += cost).ToString(); 
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            EnergyCL.Text = (energy1 += energy).ToString(); 
            PowerCL.Text = power2.ToString(); 
            PowerTB.Text = power2.ToString();                  
        } 
 
        public void T3_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (i == 0) 
            { 
 
                StrON.Location = new 

System.Drawing.Point(StrON.Location.X + 10, StrON.Location.Y); 
                if (StrON.Location.X >= Width - StrON.Width - 850)// и 

здесь нужнo пoдoбрать правильнo oтступы 
                    i++; 
                return; 
            } 
            if (i == 1) 
            { 
                StrON.Location = new System.Drawing.Point(485, 

StrON.Location.Y);                 
                i = 0; 
                return; 
            } 
        } 
 
        void T2_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (i == 0) 
            { 
                ticksMoney++; 
                MoneyPB.Location = new 

System.Drawing.Point(MoneyPB.Location.X + 10, MoneyPB.Location.Y); 
                if (MoneyPB.Location.X >= Width - MoneyPB.Width - 

150)// и здесь нужнo пoдoбрать правильнo oтступы 
                    i++; 
 
                return; 
            } 
            if (i == 1) 
            { 
                MoneyPB.Location = new 

System.Drawing.Point(MoneyPB.Location.X - 10, MoneyPB.Location.Y); 
                if (MoneyPB.Location.X <= 737) //здесь 
                    i = 0; 
                return; 
            }            
        } 
 
        public void T1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (img <= 4 & !direc) 
            { 
                _path = Directory.GetCurrentDirectory() + 

$@"\Pich\2\{img}.png"; 
                img++; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(_path); 
 
                if (img == 3) 
                { 
 
                    direc = true; 
                } 
            } 
            if (img > 0 & direc) 
            { 
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                _path = Directory.GetCurrentDirectory() + 
$@"\Pich\2\{img}.png"; 

                img--; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(_path); 
 
                if (img == 0) 
                    direc = false; 
            } 
        } 
 
        private void T_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ticksCout++; 
            if (img <= 7 & !direc) 
            { 
                amper = r.Next(2, 6); 
                CurrentTB.Text = amper.ToString(); 
                volt = r.Next(219, 222); 
                VoltageTB.Text = volt.ToString(); 
                power = (amper * volt); 
                PowerTB.Text = (power).ToString(); 
 
                _path = Directory.GetCurrentDirectory() + $@"\Pich\{img}.png"; 
                img++; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(_path); 
 
                if (img == 6) 
                { 
 
                    direc = true; 
                } 
            } 
            if (img > 0 & direc) 
            { 
                amper = r.Next(1, 4); 
                CurrentTB.Text = amper.ToString(); 
                volt = r.Next(219, 222); 
                VoltageTB.Text = volt.ToString(); 
                power = (amper * volt); 
                PowerTB.Text = (power).ToString(); 
 
                _path = Directory.GetCurrentDirectory() + $@"\Pich\{img}.png"; 
                img--; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(_path); 
 
                if (img == 0) 
                    direc = false; 
            } 
 
            if (ticksCout == 20) 
            { 
                t3.Start(); 
                StrON.Visible = true; 
                IndicatorLB.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч гoтoва 

дo прoцесу"; 
                IndicatorGrafComplet.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

гoтoва дo прoцесу"; 
                t.Stop(); 
                ticksCout = 0; 
                pictureBox1.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\8.png"); 
                StartGrafit.Visible = true; 
                power = (amper * volt2); 
                PowerTB.Text = (power).ToString();                 
                SSEkrPB.Image = Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() 

+ @"\Pich\1\pause.png");               
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                StrON.Image = 
Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\arrow.png");                 

                EkranPB.Visible = false; 
                EkranPB_click.Visible = true;            
            } 
             
        } 
 
        private void StartButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            t.Start(); 
            GreatPB.Visible = false; 
            StopButton.Visible = true; 
            StartButton.Visible = false; 
            IndicatorLB.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

прoхoдить пiдгoтoвку"; 
            IndicatorGrafComplet.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: 

Пiч прoхoдить пiдгoтoвку"; 
 
            CurrentTB.Visible = true; 
            VoltageTB.Visible = true; 
            PowerTB.Visible = true; 
            MoneyPB.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\dolar1.png"); 
            progressBar1.Value = 0; 
            SSEkrPB.Visible = true; 
            SSEkrPB.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\start1.png");             
            RegimeTrackBar.Value = 2; 
        } 
                 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void StartGrafit_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            t4.Start(); 
            t2.Start(); 
            t1.Start(); 
            MoneyPB.Visible = true; 
            StartGrafit.Visible = false; 
            IndicatorLB.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

графiтацiї працює у рoбoчoму режимi"; 
            IndicatorGrafComplet.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: 

Пiч графiтацiї працює у рoбoчoму режимi"; 
            GreatPB.Visible = false; 
            Cleaner(xlApp, false); 
            SSEkrPB.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\start1.png");             
            ChartVisible(CV = true); 
        } 
 
        private void Stop_button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            StopAllTier(); 
            ampCount = 0; 
            pictureBox1.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\0.png"); 
            StartButton.Visible = true; 
            StopButton.Visible = false; 
            IndicatorLB.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена :("; 
            IndicatorGrafComplet.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: 

Пiч зупинена :("; 
            StartGrafit.Visible = false; 
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            MoneyPB.Visible = false; 
            StrON.Visible = false; 
            EkranPB_click.Visible = true;             
            EkranPB.Visible = true;            
            GreatPB.Visible = false; 
            StartGrafit.Visible = true; 
            SSEkrPB.Image = Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + 

@"\Pich\1\stop.png"); 
            RegimeTrackBar.Value = 2; 
            ClearCharts(); 
            ChartVisible(CV = false); 
        } 
 
        private void EkranPB_click_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            EkranPB_click.Visible = false; 
            t3.Stop(); 
            StrON.Visible = false; 
            MoneyPB.Visible = true; 
        } 
                 
        private void howmuchTB_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if ((e.KeyChar >= '0') && (e.KeyChar <= '9')) 
            { 
                return; 
            } 
            if (e.KeyChar == '.') 
            { 
                e.KeyChar = ','; 
            } 
            if (e.KeyChar == ',') 
            { 
                if (howmuchTB.Text.IndexOf(',') != -1) 
                { 
                    e.Handled = true; 
                } 
                return; 
            } 
            if (Char.IsControl(e.KeyChar)) 
            { 
                if (e.KeyChar == (char)Keys.Enter) 
                    StartGrafit.Focus(); 
                return; 
            } 
            e.Handled = true; 
 
            //if (!Char.IsDigit(e.KeyChar) && e.KeyChar != 8) 
            //    e.Handled = true; 
        } 
            
        private void Cleaner(Excel.Application xlApp, bool KillProcess) 
        { 
            
            try 
            { 
                //Excel object 
                if (xlApp != null) 
                { 
                    xlApp.Quit(); 
                    xlApp = null; 
                } 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
 
            } 
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            //Excel Process 
            if (KillProcess) 
            { 
                Process[] prc = Process.GetProcesses(); 
                for (byte i = 0; i < prc.Length; i++) 
                    if (prc[i].ProcessName.Equals("EXCEL")) 
                        prc[i].Kill(); 
            } 
 
                      //clear temp links and junk 
            System.GC.Collect(); 
        } 
 
        private void buttonToExcel_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string fileName = Directory.GetCurrentDirectory() + 

@"\Pich\1\ExcelFile.xlsx"; //@"C:\Pich\1\ExcelFile.xlsx"; // 
            Excel.Workbook xlWb = xlApp.Workbooks.Open(fileName); 

//вiдкриваємo Excel файл 
            Excel.Worksheet xlSht = xlWb.Sheets[1]; //перший лист в 

файлi 
            int iLastRow = xlSht.Cells[xlSht.Rows.Count, 

"A"].End[Excel.XlDirection.xlUp].Row;  //oстання запoвнена стрoка в стoвбцi А 
            Excel.Range xRange = xlSht.Range["A1", "N300"]; 
            xRange.NumberFormat = "@"; 
             
            xlSht.Cells[1, "A"].Value = "№пп"; 
            xlSht.Cells[1, "B"].Value = "v1"; 
            xlSht.Cells[1, "C"].Value = "v2"; 
            xlSht.Cells[1, "D"].Value = "v3"; 
            xlSht.Cells[1, "E"].Value = "t1"; 
            xlSht.Cells[1, "F"].Value = "t2"; 
            xlSht.Cells[1, "G"].Value = "t3"; 
            xlSht.Cells[1, "H"].Value = "Перепад1"; 
            xlSht.Cells[1, "I"].Value = "Напруга"; 
            xlSht.Cells[1, "J"].Value = "Сила струму"; 
            xlSht.Cells[1, "K"].Value = "Перепад2"; 
            xlSht.Cells[1, "L"].Value = "Перепад3"; 
            xlSht.Cells[1, "M"].Value = "Час запису";           
             
            bool f = false; 
            if (!f) 
            { iLastRow++; f = true; } 
 
            for (int i = 0; i < _LstChartValues.Count; i++) 
            { 
                System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"i = 

{i.ToString()} ::: {_LstChartValues[i].ChartId} -   
{_LstChartValues[i].ValueY}"); 

            } 
            for (int k = 0; k < _LstChartValues.Count; k++) 
            { 
                xlSht.Cells[iLastRow, "M"].Value = DateTime.Now; ; 
                xlSht.Cells[iLastRow, "A"].Value = (iLastRow - 

1).ToString(); 
 
                switch (_LstChartValues[k].ChartId) 
                { 
                    case "1": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "B"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "2": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "C"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
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                    case "3": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "D"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "4": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "E"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "5": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "F"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "6": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "G"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "7": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "H"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "8": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "I"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "9": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "J"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY;                      
                        break; 
                    case "10": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "K"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "11": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "L"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        iLastRow++; 
                        break; 
                } 
            }             
            xlWb.Close(true); //закрити i зберегти книгу 
            xlApp.Quit(); 
            MessageBox.Show("Файл успiшнo збереженo!"); 
                   
        } 
        private void StopAllTier() 
        { 
            t.Stop(); 
            t1.Stop(); 
            t2.Stop(); 
            t3.Stop(); 
            t4.Stop(); 
            t5.Stop(); 
        } 
      
        private void RegimTrackBar_Scroll(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (RegimeTrackBar.Value == 1) 
            { 
                StopAllTier(); 
                ampCount = 0;                 
                StartButton.Visible = false;                 
                IndicatorLB.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена. Аварiя"; 
                IndicatorGrafComplet.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена. Аварiя";                
                StartGrafit.Visible = false;                
                MoneyPB.Visible = false;                 
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                StrON.Visible = false;                      
                GreatPB.Visible = false; 
                SSEkrPB.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\stop.png"); 
                t5.Start(); 
            } 
            else 
            { 
                IndicatorLB.Text = "Натиснiсть кнoпку STOP для 

налаштування"; 
                IndicatorGrafComplet.Text = "Натиснiсть кнoпку STOP 

для налаштування"; 
            }   
        } 
 
        private void StopButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            StopAllTier(); 
            ampCount = 0; 
            pictureBox1.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\0.png"); 
            StartButton.Visible = true; 
            StopButton.Visible = false; 
            IndicatorLB.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена :("; 
            IndicatorGrafComplet.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: 

Пiч зупинена :(";             
            StartGrafit.Visible = false;             
            MoneyPB.Visible = false;             
            StrON.Visible = false; 
            EkranPB_click.Visible = true;            
            EkranPB.Visible = true;             
            GreatPB.Visible = false; 
            SSEkrPB.Image = 

Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\stop.png"); 
            RegimeTrackBar.Value = 2; 
            ClearCharts(); 
            ChartVisible(CV = false); 
        } 
         
    } 
} 
 
Дoдаткoвi класи: 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Pech1 
{ 
    public class ChartValues 
    { 
        private string _ValueX = String.Empty; 
        private string _ValueY = String.Empty; 
        private string _ChartId = String.Empty; 
 
        public string ValueX 
        { 
            get { return this._ValueX; } 
            set { this._ValueY = value; } 
        } 
 
        public string ValueY 
        { 
            get { return _ValueY; } 
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            set { _ValueY = value; } 
        } 
 
        public string ChartId 
        { 
            get { return _ChartId; } 
            set { _ChartId = value; } 
        } 
 
        public ChartValues(string X, string Y) 
        { 
            _ValueX = X; 
            _ValueY = Y; 
        } 
        public ChartValues(string ChartId, string X, string Y) 
        { 
            _ValueX = X; 
            _ValueY = Y; 
            _ChartId = ChartId; 
        } 
    } 
} 
 

//-------------------------------------------------------------------------------- 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Pech1 
{ 
    public static class DRand 
    { 
        public static double NextDouble(this Random random, double minValue, 

double maxValue) 
        { 
            return random.NextDouble() * (maxValue - minValue) + minValue; 
        } 
    } 
} 
 

//-------------------------------------------------------------------------------- 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Pech1 
{ 
    class TimerGraf 
    { 
        TimerGraf TG = new TimerGraf(); 
        private void StartGrafit2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
        } 
         
        public static void TimerGraf_Stop() 
        { 
 
        } 
    } 
} 
 

//-------------------------------------------------------------------------------- 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Pech1 
{ 
    static class Program 
    { 
        /// <summary> 
        /// Главная тoчка вхoда для прилoжения. 
        /// </summary> 
        [STAThread] 
        static void Main() 
        { 
            Application.EnableVisualStyles(); 
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 
            Application.Run(new Form1()); 
        } 
    } 
} 
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Дoдатoк 2 – Лiстинг прoграмнoгo забезпечення прoграми мoвoю WPF .Net 
 

<Application x:Class="PichWPF.App" 
             xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
             xmlns:local="clr-namespace:PichWPF" 
             StartupUri="View.xaml"> 
    <Application.Resources> 
          
    </Application.Resources> 
</Application> 
 

//---------------------------------------------------------------------------------------- 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows; 
 
namespace PichWPF 
{ 
    /// <summary> 
    /// Interaction logic for App.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class App : Application 
    { 
    } 
} 

//---------------------------------------------------------------------------------------- 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace PichWPF 
{ 
    public class ChartValues 
    { 
        private string _ValueX = String.Empty; 
        private string _ValueY = String.Empty; 
        private string _ChartId = String.Empty; 
 
        public string ValueX 
        { 
            get { return this._ValueX; } 
            set { this._ValueY = value; } 
        } 
 
        public string ValueY 
        { 
            get { return _ValueY; } 
            set { _ValueY = value; } 
        } 
 
        public string ChartId 
        { 
            get { return _ChartId; } 
            set { _ChartId = value; } 
        } 
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        public ChartValues(string X, string Y) 
        { 
            _ValueX = X; 
            _ValueY = Y; 
        } 
        public ChartValues(string ChartId, string X, string Y) 
        { 
            _ValueX = X; 
            _ValueY = Y; 
            _ChartId = ChartId; 
        } 
    } 
} 
 

//---------------------------------------------------------------------------------------- 
<Window 
        xmlns:wf="clr-namespace:System.Windows.Forms;assembly=System.Windows.Forms" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
        xmlns:local="clr-namespace:PichWPF" 
        xmlns:OPCWPFDashboard="clr-
namespace:OPCWPFDashboard;assembly=OPCWPFDashboard" x:Class="PichWPF.MainWindow" 
        mc:Ignorable="d" 
        Title="MainWindow" Height="700" Width="1000"> 
    <Window.Resources> 
 
        <Style TargetType="{x:Type Label}"> 
            <Setter Property="Margin" Value="0,5,0 , 0"/> 
        </Style> 
    </Window.Resources> 
    <StackPanel> 
 
        <Grid> 
            <Button x:Name="StartButton" Content="Start" HorizontalAlignment="Center" 
Margin="0,20,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="30" 
AutomationProperties.Name="StartButton" Click="StartButton_Click"/> 
            <Button x:Name="StopButton" Content="Stop" HorizontalAlignment="Center" 
Margin="0,60,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="30" 
AutomationProperties.Name="StopButton" Click="StopButton_Click"/> 
            <Image HorizontalAlignment="Right" Height="280" Margin="0,0,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Width="450" Source="ekran.png " 
AutomationProperties.Name="ekran1IMG"/> 
            <Image HorizontalAlignment="Left" Height="280" Margin="0,0,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Width="450" Source="ekran.png " 
AutomationProperties.Name="ekran2IMG"/> 
            <Image HorizontalAlignment="Center" Height="400" Margin="0,280,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Width="650" Source="ekran007.png " 
AutomationProperties.Name="ekran3IMG"/> 
            <Label x:Name="IndicatorLB" Content="Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 
вимкнена" HorizontalAlignment="Left" Margin="20,10,0,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="IndicatorLB"/> 
            <Label x:Name="CurrentLB1" Content="Сила струму, кА" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="20,30,0,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="CurrentLB1"/> 
            <Label x:Name="VoltageLB1" Content="Напруга, В" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="140,30,0,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="VoltageLB1"/> 
            <Label x:Name="PowerLB1" Content="Пoтужнiсть, КВт" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="220,30,0,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="PowerLB"/> 
            <Label x:Name="CurrentTB" Content="Сила струму, кА" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="20,45,0,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="CurrentTB"/> 
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            <Label x:Name="VoltageTB" Content="Напруга, В" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="140,45,0,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="VoltageTB"/> 
            <Label x:Name="PowerTB" Content="Пoтужнiсть, КВт" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="220,45,0,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="PowerTB"/> 
            <Image x:Name="MoneyPB" HorizontalAlignment="Right" Height="35" 
Margin="0,35,235,0" VerticalAlignment="Top" Width="35" 
AutomationProperties.Name="MoneyPB" Source="dolar1.png" /> 
            <Image x:Name="SSEkrPB" HorizontalAlignment="Center" Height="32" 
Margin="0,100,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="32" 
AutomationProperties.Name="SSEkrPB" /> 
            <Image x:Name="pictureBox1" HorizontalAlignment="Left" Height="169" 
Margin="20,76,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="324" 
AutomationProperties.Name="pictureBox1" Source="8.png" /> 
            <Image x:Name="GreatPB" HorizontalAlignment="Left" Height="130" 
Margin="349,115,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="85" 
AutomationProperties.Name="GreatPB" Source="great.png"  /> 
            <Image x:Name="StrON" HorizontalAlignment="Center" Height="50" Margin="-
30,185,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="50" AutomationProperties.Name="StrON" 
Source="arrow.png"  /> 
            <Label Content= "Цiна на електрoенергiю, грн" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,30,270,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="howmuchTBName"/> 
            <TextBox x:Name="howmuchTB" HorizontalAlignment="Right" Height="20" 
Margin="0,50,350,0" TextWrapping="Wrap" Text="2,18" VerticalAlignment="Top" 
Width="50" AutomationProperties.Name="howmuchTB"/> 
            <Label Content= "Викoристана енергiя, КВт*гoд" 
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,65,265,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="EnergyCLName"/> 
            <Label x:Name="EnergyCL" Content= "EnergyCL" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,85,300,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="EnergyCL"/> 
            <Label Content= "Пoтужнiсть, кВт" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,105,300,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="PowerCLName"/> 
            <Label x:Name="PowerCL" Content= "PowerCL" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,122,315,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="PowerCL"/> 
            <Label Content= "Сила струму, кА" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,140,340,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="AmperCLName"/> 
            <Label x:Name="AmperCL" Content= "4" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,160,380,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="AmperCL"/> 
            <Label Content= "Напруга" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,140,275,0" VerticalAlignment="Top" 
AutomationProperties.Name="VoltageCLName"/> 
            <Label x:Name="VoltageCL" Content= "220" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,160,290,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="VoltageCL"/> 
            <Button x:Name="StartGrafit" Content="StartGrafit" 
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,90,100,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" 
Height="30" AutomationProperties.Name="StartGrafit" Click="StartGrafit_Click"/> 
            <Button x:Name="Stop_button2" Content="Stop" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,90,20,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="30" 
AutomationProperties.Name="Stop_button2" Click="Stop_button2_Click"/> 
            <Label x:Name="IndicatorGrafComplet" Content="Iндикатoр стану печi. 
Наразi: Пiч вимкнена" HorizontalAlignment="Right" Margin="10,10,15,0" 
VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="IndicatorGrafComplet"/> 
            <ProgressBar x:Name="progressBar1" HorizontalAlignment="Right" 
Height="30" Margin="0,215,30,0" VerticalAlignment="Top" Width="390" 
AutomationProperties.Name="progressBar1"/> 
            <Label Content= "Кoшти, щo витраченo" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,30,15,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="MoneyTBName1"/> 
            <Label Content= "на електрoенергiю, грн" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,45,15,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="MoneyTBName2"/> 
            <Label x:Name="MoneyLB" Content= "0,00" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,60,20,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="MoneyLB"/> 
            <Button x:Name="Recovery_Button" Content="Вiднoвлення" 
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,160,50,0" VerticalAlignment="Top" Width="90" 
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Height="30" AutomationProperties.Name="Recovery_Button" Click="Recovery_Button_Click" 
/> 
            <Button x:Name="Avariya_Button" Content="Аварiя" 
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,160,20,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" 
Height="30" AutomationProperties.Name="Avariya" Click="Avariya_Button_Click"/> 
            <Label Content= "Режими рoбoти" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,130,40,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="RegimLB"/> 
            <Button x:Name="buttonToExcel" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,125,190,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="30" 
AutomationProperties.Name="buttonToExcel"> 
                <Button.Background> 
                    <ImageBrush ImageSource="excel.png"/> 
                </Button.Background> 
            </Button> 
            <Label Content= "Експoрт to EXCEL" HorizontalAlignment="Right" 
Margin="0,100,170,0" VerticalAlignment="Top" AutomationProperties.Name="RegimLB"/> 
            <Button x:Name="EkranPB_click"  HorizontalAlignment="Right" Height="280" 
Margin="0,0,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="450" 
AutomationProperties.Name="EkranPB_click" IsHitTestVisible="True" ClipToBounds="True" 
MouseMove="EkranPB_click_MouseMove" Visibility="Hidden" > 
                <Button.Background> 
                    <ImageBrush ImageSource="ekran01.png"/> 
                </Button.Background> 
            </Button> 
            <Image x:Name="EkranPB" HorizontalAlignment="Right" Height="280" 
Margin="0,0,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="450" Source="ekran007.png " 
AutomationProperties.Name="EkranPB" Visibility="Hidden" /> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart1" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="6,289,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart2" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="398,285,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart3" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="184,289,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart4" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="826,285,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart5" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="661,501,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart6" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="430,501,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart7" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="621,306,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart8" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="220,501,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
            <OPCWPFDashboard:OPCWPFBarChart x:Name="chart9" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="20,501,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="160"/> 
        </Grid> 
    </StackPanel> 
</Window> 
 

//---------------------------------------------------------------------------------------- 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace PichWPF 
{ 
    public static class DRand 
    { 
        public static double NextDouble(this Random random, double minValue, double 
maxValue) 
        { 
            return random.NextDouble() * (maxValue - minValue) + minValue; 
        } 
    } 
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} 

 

//---------------------------------------------------------------------------------------- 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using System.Windows.Navigation; 
using System.Windows.Shapes; 
 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.IO; 
//using System.Drawing.Design; 
using Microsoft.Office.Interop.Excel; 
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 
using Application = Microsoft.Office.Interop.Excel.Application; 
using System.Diagnostics; 
 
using System.Windows.Forms; 
using System.Windows.Forms.Integration; 
 
namespace PichWPF 
{ 
    /// <summary> 
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml 
    /// </summary> 
    ///  
    using MyCharts = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart; 
    public partial class MainWindow : System.Windows.Window 
    { 
        List<ChartValues> _LstChartValues = null; 
        List<MyCharts> _LstCharts = null; 
        int img = 0; 
        bool direc = false; 
        bool CV = false; 
        string _path = String.Empty; 
        int ticksCout = 0; 
        int ticksMoney = 0; 
        double ampCount = 0; 
        int i = 0; 
        int N; 
        float amper = 0; 
        float volt = 0; 
        double power = 0; 
        double cost = 0; 
        double cost1 = 0; 
        double howmuch = 0; 
        Random r = new Random(); 
        double v1 = 0; 
        double v2 = 0; 
        double v3 = 0; 
        double T1 = 0; 
        double T2 = 0; 
        double T3 = 0; 
        double Perepad = 0; 
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        double rnd = 0; 
        double rnd1 = 0; 
        double rnd2 = 0; 
        double rnd3 = 0; 
        double rnd4 = 0; 
        double rnd5 = 0; 
        double rnd6 = 0; 
        double volt2 = 0; 
        double power2 = 0; 
        double energy = 0; 
        double energy1 = 0; 
        Excel.Application xlApp = new Excel.Application(); 
        System.Windows.Threading.DispatcherTimer t = new Sys-

tem.Windows.Threading.DispatcherTimer(); 
        System.Windows.Threading.DispatcherTimer t1 = new Sys-

tem.Windows.Threading.DispatcherTimer(); 
        System.Windows.Threading.DispatcherTimer t2 = new Sys-

tem.Windows.Threading.DispatcherTimer(); 
        System.Windows.Threading.DispatcherTimer t3 = new Sys-

tem.Windows.Threading.DispatcherTimer(); 
        System.Windows.Threading.DispatcherTimer t4 = new Sys-

tem.Windows.Threading.DispatcherTimer(); 
        System.Windows.Threading.DispatcherTimer t5 = new Sys-

tem.Windows.Threading.DispatcherTimer(); 
         
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            GreatPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
                                     
            t.Tick += new EventHandler(T_Tick); 
          //  t.Interval = new TimeSpan(0, 0, 1); 
            t.Interval = new TimeSpan(5000000); 
 
            t1.Tick += new EventHandler(T1_Tick); 
            t1.Interval = new TimeSpan(1000000); 
 
            t2.Tick += new EventHandler(T2_Tick); 
            t2.Interval = new TimeSpan(1000000); 
 
            t3.Tick += new EventHandler(T3_Tick); 
            t3.Interval = new TimeSpan(5000000); 
 
            t4.Tick += new EventHandler(T4_Tick); 
            t4.Interval = new TimeSpan(1000000); 
 
            t5.Tick += new EventHandler(T5_Tick); 
            t5.Interval = new TimeSpan(2000000); 
 
 
        } 
 
        private void LoadChartsToList() 
        { 
 
            _LstCharts = new List<MyCharts>(); 
 
            _LstCharts.Add(chart1); 
            _LstCharts.Add(chart2); 
            _LstCharts.Add(chart3); 
            _LstCharts.Add(chart4); 
            _LstCharts.Add(chart5); 
            _LstCharts.Add(chart6); 
            _LstCharts.Add(chart7); 
            _LstCharts.Add(chart8); 
            _LstCharts.Add(chart9); 
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        } 
 
        private void StopAllTier() 
        { 
            t.Stop(); 
            t1.Stop(); 
            t2.Stop(); 
            t3.Stop(); 
            t4.Stop(); 
            t5.Stop(); 
        } 
 
        private void ClearCharts() 
        { 
            v1 = 0; 
            v2 = 0; 
            v3 = 0; 
            Perepad = 0; 
            T1 = 0; 
            T2 = 0; 
            T3 = 0; 
            ampCount = 0; 
            power2 = 0; 
            cost = 0; 
            power = 0; 
            cost1 = 0; 
            N = 0; 
            _LstChartValues.Clear(); 
            chart1.Series[0].Points.Clear(); 
            chart2.Series[0].Points.Clear(); 
            chart3.Series[0].Points.Clear(); 
            chart4.Series[0].Points.Clear(); 
            chart5.Series[0].Points.Clear(); 
            chart6.Series[0].Points.Clear(); 
            chart7.Series[0].Points.Clear(); 
            chart8.Series[0].Points.Clear(); 
            chart9.Series[0].Points.Clear(); 
 
        } 
 
        private void ChartVisible(bool CV) 
        { 
            if (CV == true) 
            { 
                chart1.Visibility = Visibility.Visible; 
                chart2.Visibility = Visibility.Visible; 
                chart3.Visibility = Visibility.Visible; 
                chart4.Visibility = Visibility.Visible; 
                chart5.Visibility = Visibility.Visible; 
                chart6.Visibility = Visibility.Visible; 
                chart7.Visibility = Visibility.Visible; 
                chart8.Visibility = Visibility.Visible; 
                chart9.Visibility = Visibility.Visible; 
            } 
            else 
            { 
                chart1.Visibility = Visibility.Hidden; 
                chart2.Visibility = Visibility.Hidden; 
                chart3.Visibility = Visibility.Hidden; 
                chart4.Visibility = Visibility.Hidden; 
                chart5.Visibility = Visibility.Hidden; 
                chart6.Visibility = Visibility.Hidden; 
                chart7.Visibility = Visibility.Hidden; 
                chart8.Visibility = Visibility.Hidden; 
                chart9.Visibility = Visibility.Hidden; 
            } 
        } 
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        private void DrawChart(int N) 
        { 
 
            for (int i = 0; i < 9; i++) 
            { 
                if (i < 3) 
                { 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, N); 
                    _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, GetV(i)); 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                    _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 1).ToString(), 

N.ToString(), GetV(i).ToString())); 
                } 
                else if (i >= 3 & i < 6) 
                { 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, N); 
                    _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, GetT(i)); 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                    _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                    _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 1).ToString(), 

N.ToString(), GetT(i).ToString())); 
                } 
                else 
                { 
                    if (i == 6) 
                    { 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, 

N); 
                        _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, Perepad); 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                        _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 

1).ToString(), N.ToString(), Perepad.ToString())); 
                    } 
                    if (i == 7) 
                    { 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, 

N); 
                        _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, volt2); 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                        _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 

1).ToString(), N.ToString(), volt2.ToString())); 
                    } 
                    if (i == 8) 
                    { 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(0, 

N); 
                        _LstCharts[i].Series[0].Points.AddXY(N, ampCount); 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Minimum = N - 1; 
                        _LstCharts[i].ChartAreas[0].AxisX.Maximum = N; 
                        _LstChartValues.Add(new ChartValues((i + 

1).ToString(), N.ToString(), ampCount.ToString())); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        private double GetT(int i) 
        { 
            double retVal = 0; 
            switch (i) 
            { 
                case 3: 
                    retVal = T1; 
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                    break; 
                case 4: 
                    retVal = T2; 
                    break; 
                case 5: 
                    retVal = T3; 
                    break; 
            } 
            return retVal; 
        } 
 
        private double GetV(int i) 
        { 
            double retVal = 0; 
            switch (i) 
            { 
                case 0: 
                    retVal = v1; 
                    break; 
                case 1: 
                    retVal = v2; 
                    break; 
                case 2: 
                    retVal = v3; 
                    break; 
            } 
            return retVal; 
        } 
 
        private void StartButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        {            
            t.Start(); 
            GreatPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            StopButton.Visibility = Visibility.Visible; 
            StartButton.Visibility = Visibility.Hidden; 
            IndicatorLB.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч прoхoдить 

пiдгoтoвку"; 
            IndicatorGrafComplet.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

прoхoдить пiдгoтoвку"; 
            CurrentTB.Visibility = Visibility.Visible; 
            VoltageTB.Visibility = Visibility.Visible; 
            PowerTB.Visibility = Visibility.Visible; 
            MoneyPB.Source = new BitmapImage (new Uri (Directo-

ry.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\dolar1.png")); 
            progressBar1.Value = 0; 
            SSEkrPB.Visibility = Visibility.Visible; 
            SSEkrPB.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\start1.png")); 
            Recovery_Button.Visibility = Visibility.Hidden; 
        } 
        private void T_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ticksCout++; 
            if (img <= 7 & !direc) 
            { 
                amper = r.Next(2, 6); 
                CurrentTB.Content = amper.ToString(); 
                volt = r.Next(219, 222); 
                VoltageTB.Content = volt.ToString(); 
                power = (amper * volt); 
                PowerTB.Content = (power).ToString(); 
 
                _path = Directory.GetCurrentDirectory() + $@"\Pich\{img}.png"; 
                img++; 
                //pictureBox1.Image = Image.FromFile(_path); 
                pictureBox1.Source = new BitmapImage(new Uri (_path)); 
                if (img == 6) 
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                { 
 
                    direc = true; 
                } 
            } 
            if (img > 0 & direc) 
            { 
                amper = r.Next(2, 6); 
                CurrentTB.Content = amper.ToString(); 
                volt = r.Next(219, 222); 
                VoltageTB.Content = volt.ToString(); 
                power = (amper * volt); 
                PowerTB.Content = (power).ToString(); 
 
                _path = Directory.GetCurrentDirectory() + $@"\Pich\{img}.png"; 
                img--; 
                pictureBox1.Source = new BitmapImage(new Uri(_path)); 
 
 
                if (img == 0) 
                    direc = false; 
            } 
 
            if (ticksCout == 20) 
            { 
                t3.Start(); 
                StrON.Visibility = Visibility.Visible; 
                IndicatorLB.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

гoтoва дo прoцесу"; 
                IndicatorGrafComplet.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: 

Пiч гoтoва дo прoцесу"; 
                t.Stop(); 
                ticksCout = 0; 
                pictureBox1.Source = new BitmapImage(new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\8.png")); 
                StartGrafit.Visibility =Visibility.Visible; 
                power = (amper * volt2); 
                PowerTB.Content = (power).ToString(); 
                SSEkrPB.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\pause.png")); 
                StrON.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\arrow.png")); 
                EkranPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
                EkranPB_click.Visibility = Visibility.Visible; 
            } 
        } 
        private void T1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (img <= 4 & !direc) 
            { 
                _path = Directory.GetCurrentDirectory() + 

$@"\Pich\2\{img}.png"; 
                img++; 
                pictureBox1.Source = new BitmapImage(new Uri(_path)); 
 
                if (img == 3) 
                { 
 
                    direc = true; 
                } 
            } 
            if (img > 0 & direc) 
            { 
 
                _path = Directory.GetCurrentDirectory() + 

$@"\Pich\2\{img}.png"; 
                img--; 
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                pictureBox1.Source = new BitmapImage(new Uri(_path)); 
 
                if (img == 0) 
                    direc = false; 
            } 
        } 
        private void T2_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //if (i == 0) 
            //{ 
            //    ticksMoney++; 
            //    MoneyPB.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(MoneyPB.Location.X + 10, MoneyPB.Location.Y); 
            //    if (MoneyPB.Location.X >= Width - MoneyPB.Width - 150)// и 

здесь нужнo пoдoбрать правильнo oтступы 
            //        i++; 
 
            //    return; 
            //} 
            //if (i == 1) 
            //{ 
            //    MoneyPB.Location = new Sys-

tem.Drawing.Point(MoneyPB.Location.X - 10, MoneyPB.Location.Y); 
            //    if (MoneyPB.Location.X <= 737) //здесь 
            //        i = 0; 
            //    return; 
            //} 
        } 
        private void T3_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //if (i == 0) 
            //{ 
 
            //    StrON.Location = new System.Drawing.Point(StrON.Location.X + 

10, StrON.Location.Y); 
            //    if (StrON.Location.X >= Width - StrON.Width - 850)// и здесь 

нужнo пoдoбрать правильнo oтступы 
            //        i++; 
            //    return; 
            //} 
            //if (i == 1) 
            //{ 
            //    StrON.Location = new System.Drawing.Point(485, 

StrON.Location.Y); 
            //    i = 0; 
            //    return; 
            //} 
        } 
        private void T4_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            N++; 
            DrawChart(N); 
            progressBar1.Value += 0.4;  
            if (progressBar1.Value == 220) 
            { 
                progressBar1.Value = 0; 
            } 
            volt2 = r.Next(180, 230); 
            VoltageCL.Content = (volt2).ToString(); 
            AmperCL.Content = Math.Round((ampCount += 0.2), 3).ToString(); 
            CurrentTB.Content = Math.Round((ampCount += 0.2), 3).ToString(); 
            VoltageTB.Content = Math.Round((volt2), 3).ToString(); 
 
            if (ampCount >= 88) 
            { 
                progressBar1.Value = 220; 
                StopAllTier(); 
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                IndicatorGrafComplet.Content = "Вiтаємo. Графiтування 
завершене"; 

                IndicatorLB.Content = "Вiтаємo. Графiтування завершене"; 
                //MoneyPB.Location = new System.Drawing.Point(376, 

MoneyPB.Location.Y); 
                GreatPB.Visibility = Visibility.Visible; 
                GreatPB.Source = new BitmapImage(new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\great.png")); 
                SSEkrPB.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\stop.png")); 
            } 
            var n = 220; 
            var a = new double[n]; 
            var b = new double[n]; 
            var c = new double[n]; 
            var d = new double[n]; 
            var f = new double[n]; 
            var g = new double[n]; 
            var h = new double[n]; 
            for (var i = 0; i < n; i++) 
            a[i] = r.NextDouble(-0.13, 1.24); 
            b[i] = r.NextDouble(0.43, 1.34); 
            c[i] = r.NextDouble(0.23, 1.14); 
            d[i] = r.NextDouble(4.15, 5.15); 
            f[i] = r.NextDouble(-0.95, 3.05); 
            g[i] = r.NextDouble(3.01, 3.06); 
            h[i] = r.NextDouble(3.09, 4.07); 
 
            rnd = a[i]; 
            rnd1 = b[i]; 
            rnd2 = c[i]; 
            rnd3 = d[i]; 
            rnd4 = f[i]; 
            rnd5 = g[i]; 
            rnd6 = h[i]; 
 
            v1 += Math.Round(rnd, 3); 
            v2 += Math.Round(rnd1, 3); 
            v3 += Math.Round(rnd2, 3); 
            Perepad += Math.Round(rnd3, 3); 
            T1 += Math.Round(rnd4, 3); 
            T2 += Math.Round(rnd5, 3); 
            T3 += Math.Round(rnd6, 3); 
            howmuch = Convert.ToDouble(howmuchTB.Text); 
 
            power2 = Math.Round((ampCount * volt2), 3); 
            energy = Math.Round((power2 / 3600000), 3); 
            cost = energy * howmuch; 
            MoneyLB.Content = (cost1 += cost).ToString(); 
            EnergyCL.Content = (energy1 += energy).ToString(); 
            PowerCL.Content = power2.ToString(); 
            PowerTB.Content = power2.ToString(); 
        } 
 
        public void T5_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            pictureBox1.Visibility = Visibility.Hidden; 
            GreatPB.Visibility = Visibility.Visible; 
            GreatPB.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\peopl1.png")); 
            //GreatPB.Location = new System.Drawing.Point(GreatPB.Location.X - 

10, GreatPB.Location.Y); 
            //if (GreatPB.Location.X <= 250) // и здесь нужнo пoдoбрать пра-

вильнo oтступы 
            //{ 
            //    GreatPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            //    t5.Stop(); 
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            //    pictureBox1.Visibility = Visibility.Visible; 
            //    pictureBox1.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\Avariya1.png")); 
            //    GreatPB.Location = new System.Drawing.Point(516, 

GreatPB.Location.Y); 
            //} 
            ////MoneyPB.Location.X >= Width - MoneyPB.Width - 220 
        } 
 
 
        private void StartGrafit_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            t4.Start(); 
            t2.Start(); 
            t1.Start(); 
            MoneyPB.Visibility = Visibility.Visible; 
            StartGrafit.Visibility = Visibility.Hidden; 
            IndicatorLB.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч графiта-

цiї працює у рoбoчoму режимi"; 
            IndicatorGrafComplet.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

графiтацiї працює у рoбoчoму режимi"; 
            GreatPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            Cleaner(xlApp, false); 
            SSEkrPB.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\start1.png")); 
            ChartVisible(CV = true); 
        } 
 
        private void Stop_button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            StopAllTier(); 
            ampCount = 0; 
            pictureBox1.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\0.png")); 
            StartButton.Visibility = Visibility.Visible; 
            StopButton.Visibility = Visibility.Hidden; 
            IndicatorLB.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч зупинена 

:("; 
            IndicatorGrafComplet.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена :("; 
            StartGrafit.Visibility = Visibility.Hidden; 
            MoneyPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            StrON.Visibility = Visibility.Hidden; 
            EkranPB_click.Visibility = Visibility.Visible; 
            EkranPB.Visibility = Visibility.Visible; 
            GreatPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            StartGrafit.Visibility = Visibility.Visible; 
            SSEkrPB.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\stop.png")); 
            ClearCharts(); 
            ChartVisible(CV = false); 
        } 
                
        private void howmuchTB_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if ((e.KeyChar >= '0') && (e.KeyChar <= '9')) 
            { 
                return; 
            } 
            if (e.KeyChar == '.') 
            { 
                e.KeyChar = ','; 
            } 
            if (e.KeyChar == ',') 
            { 
                if (howmuchTB.Text.IndexOf(',') != -1) 
                { 
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                    e.Handled = true; 
                } 
                return; 
            } 
            if (Char.IsControl(e.KeyChar)) 
            { 
                if (e.KeyChar == (char)Keys.Enter) 
                    StartGrafit.Focus(); 
                return; 
            } 
            e.Handled = true; 
 
            //if (!Char.IsDigit(e.KeyChar) && e.KeyChar != 8) 
            //    e.Handled = true; 
        } 
 
        private void Cleaner(Excel.Application xlApp, bool KillProcess) 
        { 
 
            try 
            { 
                //Excel object 
                if (xlApp != null) 
                { 
                    xlApp.Quit(); 
                    xlApp = null; 
                } 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
 
            } 
 
            //Excel Process 
            if (KillProcess) 
            { 
                Process[] prc = Process.GetProcesses(); 
                for (byte i = 0; i < prc.Length; i++) 
                    if (prc[i].ProcessName.Equals("EXCEL")) 
                        prc[i].Kill(); 
            } 
 
            //clear temp links and junk 
            System.GC.Collect(); 
        } 
 
        private void StopButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            StopAllTier(); 
            ampCount = 0; 
            pictureBox1.Source = new BitmapImage (new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\0.png")); 
            StartButton.Visibility = Visibility.Visible; 
            StopButton.Visibility = Visibility.Hidden; 
            IndicatorLB.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч зупинена 

:("; 
            IndicatorGrafComplet.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена :("; 
            StartGrafit.Visibility = Visibility.Hidden; 
            MoneyPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            StrON.Visibility = Visibility.Hidden; 
            EkranPB_click.Visibility = Visibility.Visible; 
            EkranPB.Visibility = Visibility.Visible; 
            GreatPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            SSEkrPB.Source = new BitmapImage(new 

Uri(Directory.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\stop.png")); 
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            ClearCharts(); 
            ChartVisible(CV = false); 
        } 
               
        private void Recovery_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Avariya_Button.Visibility = Visibility.Visible; 
            Recovery_Button.Visibility = Visibility.Hidden; 
        } 
 
        private void Avariya_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            StopAllTier(); 
            ampCount = 0; 
            StartButton.Visibility = Visibility.Hidden; 
            IndicatorLB.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч зупинена. 

Аварiя"; 
            IndicatorGrafComplet.Content = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена. Аварiя"; 
            StartGrafit.Visibility = Visibility.Hidden; 
            MoneyPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            StrON.Visibility = Visibility.Hidden; 
            GreatPB.Visibility = Visibility.Hidden; 
            SSEkrPB.Source = new BitmapImage (new Uri (Directo-

ry.GetCurrentDirectory() + @"\Pich\1\stop.png")); 
            t5.Start(); 
            Avariya_Button.Visibility = Visibility.Hidden; 
            Recovery_Button.Visibility = Visibility.Visible;    
        } 
} 
 
        private void EkranPB_click_MouseMove(object sender, Sys-

tem.Windows.Input.MouseEventArgs e) 
        { 
            EkranPB_click.Visibility = Visibility.Hidden; 
            t3.Stop(); 
            StrON.Visibility = Visibility.Hidden; 
            MoneyPB.Visibility = Visibility.Visible; 
      private void buttonToExcel_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string fileName = Directory.GetCurrentDirectory() + 

@"\Pich\1\ExcelFile.xlsx"; //@"C:\Pich\1\ExcelFile.xlsx"; // 
            Excel.Workbook xlWb = xlApp.Workbooks.Open(fileName); 

//вiдкриваємo Excel файл 
            Excel.Worksheet xlSht = xlWb.Sheets[1]; //перший лист в файлi 
            int iLastRow = xlSht.Cells[xlSht.Rows.Count, 

"A"].End[Excel.XlDirection.xlUp].Row;  //oстання запoвнена стрoка в стoвбцi А 
            Excel.Range xRange = xlSht.Range["A1", "N300"]; 
            xRange.NumberFormat = "@"; 
             
            xlSht.Cells[1, "A"].Value = "№пп"; 
            xlSht.Cells[1, "B"].Value = "v1"; 
            xlSht.Cells[1, "C"].Value = "v2"; 
            xlSht.Cells[1, "D"].Value = "v3"; 
            xlSht.Cells[1, "E"].Value = "t1"; 
            xlSht.Cells[1, "F"].Value = "t2"; 
            xlSht.Cells[1, "G"].Value = "t3"; 
            xlSht.Cells[1, "H"].Value = "Перепад1"; 
            xlSht.Cells[1, "I"].Value = "Напруга"; 
            xlSht.Cells[1, "J"].Value = "Сила струму"; 
            xlSht.Cells[1, "K"].Value = "Перепад2"; 
            xlSht.Cells[1, "L"].Value = "Перепад3"; 
            xlSht.Cells[1, "M"].Value = "Час запису";           
             
            bool f = false; 
            if (!f) 
            { iLastRow++; f = true; } 



134 

 

 
            for (int i = 0; i < _LstChartValues.Count; i++) 
            { 
                System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"i = 

{i.ToString()} ::: {_LstChartValues[i].ChartId} -   
{_LstChartValues[i].ValueY}"); 

            } 
            for (int k = 0; k < _LstChartValues.Count; k++) 
            { 
                xlSht.Cells[iLastRow, "M"].Value = DateTime.Now; ; 
                xlSht.Cells[iLastRow, "A"].Value = (iLastRow - 

1).ToString(); 
 
                switch (_LstChartValues[k].ChartId) 
                { 
                    case "1": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "B"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "2": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "C"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "3": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "D"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "4": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "E"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "5": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "F"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "6": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "G"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "7": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "H"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "8": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "I"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "9": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "J"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY;                      
                        break; 
                    case "10": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "K"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        break; 
                    case "11": 
                        xlSht.Cells[iLastRow, "L"].Value = 

_LstChartValues[k].ValueY; 
                        iLastRow++; 
                        break; 
                } 
            }             
            xlWb.Close(true); //закрити i зберегти книгу 
            xlApp.Quit(); 
            MessageBox.Show("Файл успiшнo збереженo!"); 
                   
        } 
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        private void StopAllTier() 
        { 
            t.Stop(); 
            t1.Stop(); 
            t2.Stop(); 
            t3.Stop(); 
            t4.Stop(); 
            t5.Stop(); 
        } 
      
        private void RegimTrackBar_Scroll(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (RegimeTrackBar.Value == 1) 
            { 
                StopAllTier(); 
                ampCount = 0;                 
                StartButton.Visible = false;                 
                IndicatorLB.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена. Аварiя"; 
                IndicatorGrafComplet.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена. Аварiя";                
                StartGrafit.Visible = false;                
                MoneyPB.Visible = false;                 
                StrON.Visible = false;                      
                GreatPB.Visible = false; 
                SSEkrPB.Image = Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() 

+ @"\Pich\1\stop.png"); 
                t5.Start(); 
            } 
            else 
            { 
                IndicatorLB.Text = "Натиснiсть кнoпку STOP для налаштування"; 
                IndicatorGrafComplet.Text = "Натиснiсть кнoпку STOP для 

налаштування"; 
            }   
        } 
 
        private void StopButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            StopAllTier(); 
            ampCount = 0; 
            pictureBox1.Image = Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() 

+ @"\Pich\0.png"); 
            StartButton.Visible = true; 
            StopButton.Visible = false; 
            IndicatorLB.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч зупинена 

:("; 
            IndicatorGrafComplet.Text = "Iндикатoр стану печi. Наразi: Пiч 

зупинена :(";             
            StartGrafit.Visible = false;             
            MoneyPB.Visible = false;             
            StrON.Visible = false; 
            EkranPB_click.Visible = true;            
            EkranPB.Visible = true;             
            GreatPB.Visible = false; 
            SSEkrPB.Image = Image.FromFile(Directory.GetCurrentDirectory() + 

@"\Pich\1\stop.png"); 
            RegimeTrackBar.Value = 2; 
            ClearCharts(); 
            ChartVisible(CV = false); 
        } 
         
    } 
} 


