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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність 

та патентознавство» є висвітлення комплексу питань пов’язаних із охороною 

прав інтелектуальної власності (ІВ) на результати науково-технічної діяльності 

(творчості) – об’єкти промислової власності та об’єкти авторського права, а 

саме: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комп’ютерні програми, 

бази даних, інтегральні мікросхеми тощо. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність та патентознавство» 

базується на знаннях загального та спеціального законодавства у сфері ІВ і 

забезпечується раніше засвоєними дисциплінами. 

Знання з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та 

патентознавство» дозволять магістрам самостійно визначити, із позицій 

сучасних наукових робітників, доцільність та можливість одержання прав ІВ на 

об’єкти промислової власності та авторського права. Нададуть змогу 

враховувати особливості регулювання відносин щодо набуття і використання 

(розпорядження) прав ІВ на різні об’єкти права ІВ на національному і 

Міжнародних рівнях. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та 

патентознавство» є ознайомлення студентів із поняттями права ІВ, місцем і 

роллю його у системі права і законодавства. Ознайомлення із складовими 

системи науково-технічної інформації (патентно-інформаційними ресурсами, 

патентно-інформаційними органами тощо), системою патентних класифікацій 

та порядком проведення патентних досліджень.  

Завдання навчальної дисципліни є оволодіння навиками та правилами 

складання та подання заявок на отримання державних охоронних документів 

України на об’єкти промислової власності та авторського права. Засвоєння 

особливостей комерціалізації об’єктів права ІВ. Вивчення міжнародної системи 

охорони об’єктів права ІВ з огляду інтеграції України до ЄС. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

− складові системи права ІВ;  

− об’єкти права ІВ; систему законодавства у сфері ІВ;  

− структуру державної системи правової охорони ІВ; 

− складові системи науково-технічної інформації; 

− методологічні основи створення об’єктів промислової власності; 

− засоби і методи проведення патентних досліджень; 

− правила складання та подання заявок на отримання прав ІВ; 

− мету і основні способи комерціалізації об’єктів права ІВ; 

− методи і способи управління правами ІВ;  

− практичні шляхи використання та захисту прав ІВ; 

− Міжнародне законодавство у сфері ІВ; 

уміти: 

− користуватися правовою, науковою, довідковою та нормативною 

літературою;  

− визначати об’єкти права ІВ; 

− вибирати систему правової охорони об’єктів права ІВ; 

− визначати патентоспроможність цих об’єктів; присвоювати 

класифікаційні індекси об’єктам права ІВ; 

− оформлювати та подавати заявки на отримання державних охоронних 

документів; 

− проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити 

заявку на винахід або інший об’єкт промислової власності, заявку на об’єкт 

авторського права; 

− складати авторські угоди на розпорядження правами ІВ; 

− використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні 

науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних 

розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ 

 

Обсяг контрольної роботи не повинен перебільшувати 1015 сторінок 

формату А4 машинописного тексту, оформленого згідно з діючими 

стандартами. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

наведено у додатку А.  

Список використовуваної літератури оформлюється відповідно з 

вимогами ДСТУ щодо оформлення науково-технічної документації та не має 

перевищувати 810 літературних джерел. 

Оформлення основного тексту контрольної роботи 

З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром  

20 мм, заповненість сторінки має становити 75 % від її загального обсягу. 

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом ґарнітурою Times 

New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. 

Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома 

інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного 

тексту повинен складати півтора інтервала.  

Назви розділів і підрозділів для зручності читання потрібно виділяти 

напівжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом. 

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 

змісту й позначатися арабськими цифрами без крапки. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не 

ставлять. 

Застосування такої системи нумерації відповідає вимогам ДСТУ 3008–95 

і спрощує обробку документів, уніфікує їх, оскільки дає можливість не вживати 

словесних найменувань і символів. 

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами. Нумерація 

починається з титульної сторінки та є  наскрізною. На титульній сторінці, 

листку завдання та рефераті номер сторінки не зазначають. 
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Для пояснення тексту, що викладається, допускається ілюструвати його 

графіками, діаграмами, схемами, кресленнями, фотознімками тощо. Ілюстрації, 

уміщувані у тексті, є рисунками. 

Виконання креслень і схем, які є ілюстраціями, має відповідати вимогам 

стандартів ЄСКД, діаграм і графіків – нормативному документу Р50-77. Написи 

на рисунку виконують креслярським шрифтом. 

Рисунки мають бути пронумеровані у межах розділу арабськими 

цифрами. Наприклад: Рисунок 1.1 – перший рисунок першого розділу. 

Запис розмішують під рисунком симетрично до тексту. Рисунок може 

мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст). 

Найменування повинно відображати зміст рисунка та бути коротким. 

Його розміщують після номера рисунка через тире і виконують малими 

літерами з першої великої. 

Для зручності зіставлення показників і наочності цифровий матеріал, як 

правило, оформляють у вигляді таблиць, що відповідають вимогам чинних 

нормативних документів (ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 3008-95). 

Нумерують таблиці, якщо їх більше однієї в документі, арабськими 

цифрами. Система нумерації повинна бути індексаційною, тобто номер 

складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених 

крапкою (напр., «Таблиця 1.3» – третя таблиця першого розділу). 

Слово «Таблиця» зазначають раз зліва над першою частиною таблиці. 

Найменування таблиці записують після її номера через тире з великої літери. 

Назва таблиці визначає її тему й зміст і має бути точною, виразною, 

лаконічною й відповідати змісту таблиці. Якщо таблицю переносять на 

наступні сторінки, то назву не повторюють, а пишуть: «Продовження табл. 3» 

або «Закінчення табл. 2». Назву можна не давати, якщо таблиця не має 

самостійного значення, тобто потрібна по ходу читання основного тексту. У 

продовженні таблиці на наступних сторінках допускається заміна заголовків 

граф їх нумерацією арабськими цифрами. При цьому в головці таблиці 

необхідно подати нумерацію граф. Нумерація граф і рядків таблиці 

застосовується й тоді, коли на них треба робити посилання в тексті документа. 

Для розмежування рядків таблиці використовують горизонтальні та 

вертикальні лінії. Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф 

діагональними лініями не допускається.  
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Увесь текст таблиці має бути набрано черед один інтервал шрифтом 

ґарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів. 

Заголовки граф наводять переважно в називному відмінку однини без 

довільного скорочення слів.  

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, з нового рядка посередині сторінки. 

При написанні формул необхідно дотримуватись нижчезазначених 

розмірів символів і стилів їх написання. 

Розміри: 

 
Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 
 

Стилі: 

 
Стиль Шрифт Формат символів 

Напівжирний   Похилий 

Текст.................... 

Функція............... 

Мал.грецькі.........
.. 
Вел.грецькі..........
.. 
Символ................. 

Матриця-вектор... 

Числа.................... 

Мова: 

Стиль “Текст” 

Інші стилі 

Будь-який 

Будь-який 

Змінна.................. 

 

 

Формули і рівняння у рукописі (за винятком формул і рівнянь, наведених 

у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 
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Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула 

(1.3) – третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначають арабськими цифрами на рівні 

формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.  

Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не 

пояснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з 

нового рядка зі слова «де» без двокрапки у тій послідовності, у якій вони 

наведені у формулі. Після формули перед словом «де» ставиться кома. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати  

через крапку з комою, в рядок.  

Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують 

після розшифрування. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції 

множення, застосовують знак «х». Формули, що йдуть одна за одною й не 

розділені текстом, відокремлюють комою. 

Порядок розміщення джерел у списку використовуваної літератури – за 

абеткою або хронологією. Кожне джерело має свій порядковий номер, а весь 

список – єдину наскрізну нумерацію. 

Ілюстративний матеріал, таблиці, проміжні математичні доведення, 

формули і розрахунки, а також текст допоміжного характеру можуть бути 

оформлені як додатки. 

Додатки є продовженням документа і мають наскрізну нумерацію 

сторінок, спільну з документом. Кожний додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Слово Додаток пишуть з правого боку рядка малими літерами з 

першої великої. Додатки послідовно позначають великими літерами 

українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Переліки, 

примітки та посилання у тексті додатків оформлюють за загальними 

правилами. На всі додатки у тексті документа повинні бути посилання. 
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2 ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ 

 

Завдання 1 Проведення патентного пошуку за темою магістерської 

роботи 

1.1 Теоретичні відомості 

 Патентний пошук проводиться для наступних цілей: 

 Перевірка унікальності винаходу. 

 Огляд останніх новинок у галузі , що досліджується. 

 З'ясування, чи не посягає винахід на чужу інтелектуальну власність. 

 Визначення сфер використання нового винаходу. 

 Пошук патентів на винахід, корисну модель. 

 Визначення стану досліджень у галузі, що цікавить. 

 Збір інформації про конкурентів. 

 Знаходження вирішення технічних проблем. 

Патентний пошук здійснюється за допомогою інформаційно-пошукових 

систем і виконується вручну або з використанням відповідних комп'ютерних 

програм. 

1.2 Методика пошуку патентної інформації та документації 

Існують безкоштовні інтернет-ресурси (бази даних), які можуть 

допомогти за короткі терміни досягнути найефективніших результатів. 

USPTO - повнотекстова база даних патентного відомства США, що 

налічує декілька мільйонів патентів з 1976 р., які зберігаються у текстовому 

форматі HTML та графічному форматі TIFF. Патенти з 1790 р. до 1976 р. 

зберігаються тільки у графічному форматі. 

Google Patent Search - база даних Google складається з патентів, що 

містяться в базі USPTO (United States Patent and Trademark Office). Розширений 

пошук дозволяє здійснювати пошук за такими критеріями як автор, назва, 

номер патенту, дата. Є зручна можливість збільшення тексту (zoom) та 

ілюстрацій патентів. Пошукова система використовує спеціальну технологію 

розпізнавання тексту на фотографіях, яка дозволяє здійснювати пошук навіть 
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по тексту на відсканованих патентах.  

Esp@cenet - Європейське патентне відомство (European Patent 

Office). На даний час база містить більше 60 млн. патентних заявок і 

патентів. Через сайт Європейської патентної організації можна провести пошук 

патентів по БД: “Worldwide”, Європейської патентної організації (EPO), 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).  

УКРПАТЕНТ – база даних патентів України. Станом на 01.12.2010 року 

всього зареєстровано 305840 документів, серед них біля 100 тис. патентів на 

винаходи та 55 тис. патентів на корисні моделі. На сайті створено пошукову 

систему в БД «Винаходи зарубіжних країн», що містить інформацію, яка 

надходить від 42 патентних відомств різних держав і 2 регіональних 

організацій. 

РОСПАТЕНТ- Російське патентне відомство – федеральна служба по 

інтелектуальній власності, патентам і товарним знакам. У інформаційній 

пошуковій системі можливий пошук по винаходах, рефератах патентних 

документів на російській і англійській мовах, перспективних винаходах, 

корисних моделях. Станом на кінець 2014 р. у базі даних Роспатенту 

налічується близько 2 млн. документів на винаходи та корисні моделі.  

За наведеними адресами сайтів можна здійснити повнообсяжний пошук 

патентів: 

Європа: http://ep.espacenet.com/quickSearh?locale=en_ep 

США: http://patft.uspto.gov/ , http://www.freepatentsonline.com/ 

У світі: http://www.google.com/patents 

База даних різних країн: http://www.nanopatent.ru/links/c24 

Україна: http://www.ukrpatent.org/ua/inventions.html 

СССР: http://www.sdip.gov.ua/ua/systems.html 

Росія: http://www.fips.ru 
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Завдання 2 Проведення аналізу патентного пошуку за темою 

магістерської роботи 

2.1 Теоретичні відомості 

Патентний пошук проводиться з метою: визначити, яким чином можна 

вдосконалити патент щоб отримати нову якість, а саме раціоналізаторську 

пропозицію щодо застосування цього патенту на конкретному виробництві, або 

оформлення заявки на винахід. 

2.2 Програма роботи 

1. Якщо рекомендації що до раціоналізаторської пропозиції, то достатньо 

здійснити опис пропозиції, де конкретно можна застосувати на виробництві. 

Раціоналізаторською пропозицією вважають таку пропозицію, що є новою і 

корисною для підприємства, організації, установи, міністерства, відомства, до 

якого вона подана, і котра передбачає зміну або удосконалення: конструкції 

виробу, технології виробництва, складу матеріалу. 

До раціоналізаторської пропозиції законодавство встановило три 

необхідні вимоги: 

 пропозиція має стосуватися профілю підприємства, до якого вона 

подана; 

 вона має бути новою; 

 раціоналізаторська пропозиція повинна бути корисною підприємству, 

до якого вона подана. 

Пропозиція подається тому підприємству, діяльності якого вона 

стосується. При цьому не має значення, де працює раціоналізатор і взагалі чи 

працює. Відповідність діяльності підприємства визначається тим, що вона може 

бути використана в технологічному процесі цього підприємства, в продукції, 

що ним виробляється, у застосованій техніці або матеріалах. 

Новизна — це критерій охороноздатності, який визначається за 

сукупністю знань, так званим "рівнем техніки". Пропозиція визнається новою 

для підприємства, якщо її суть до заявлення пропозиції не була відома, тобто 

відсутні будь-які відомості з усіх відомих джерел інформації, які містять дані 
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про раціоналізаторські пропозиції. 

Пропозиція визнається корисною для підприємства, якщо її використання 

дає змогу збільшити економічну ефективність підприємства, отримати більший 

прибуток тощо. Не можна вважати раціоналізаторською пропозицію, яка 

ставить мету, але не визначає шляхів її досягнення. Об'єктом 

раціоналізаторської пропозиції може бути як матеріальна річ, так і певний 

процес – і технологічний, і технічний, але не слід до рацпропозицій відносити 

організаційні чи управлінські процеси. 

2. Для підготовки до оформлення заявки на винахід України треба 

провести аналіз за наступною схемою (на прикладі вітродвигуна) Назва 

винаходу : Вітродвигун. 

Область застосування: Винахід відноситься до вітряних двигунів, 

призначених для перетворення енергії вітрову механічну та електричну енергію 

у вітроелектроустановках.  

Аналог: Відомі вітродвигуни, що містять електрогенератори зв’язані з 

ротором (Шафтер Я.И, Рождественский И.В. Ветронасосные и 

ветроэлектрические агрегаты. - М. «Колос» 1967, с. 59, рис. 32). 

Критика: Недоліком даних вітродвигунів є складність конструкції з-за 

необхідності струмознімача, підшипникових блоків, мультиплікатора. 

Прототип: Відомий вибраний у якості прототипу вітродвигун, який 

містить кривошипно-повзунковий механізм, з’єднаний з поршневим насосом 

(Шафтер Я.И, Рождественский И.В. Ветронасосные и ветроэлектрические 

агрегаты. - М. «Колос» 1967, с. 36, рис. 12). 

Критика: Недоліком даних вітродвигунів є неспроможність продукування 

електроенергії необхідної для автоматизації систем автоматичного зрошування. 

Мета винаходу: Мета винаходу полягає у створенні спрощеної 

конструкції вітродвигуна спроможного для одночасного водопостачання та 

електрозабезпечення. 

Суть Винаходу (формула): Суть винаходу полягає в тому, що вітродвигун 

містить ротор з валом, трубчату стійку, кривошипно-овзунковий механізм з 
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поршневим насосом, шток якого жорстко з’єднаний з осердям лінійного 

генератора; кривошип кривошипно повзункового механізму жорстко з’єднаний 

з валом ротора; лінійний електрогенератор виконаний у вигляді фрагмента 

трубчатої стійки вітродвигуна. Конструктивне об’єднання з кривошипно-

повзунковим механізмом  поршневого  насосу забезпечує над сумарний ефект, 

який полягає в суттєвому спрощені конструкції та розширенні функціональних 

можливостей. 

Чим досягається: Мета винаходу досягається застосуванням лінійного 

електрогенератора разом з поршневим насосом у складі кривошипно-

повзункового механізму вітроустановки.  

Ілюстрації: Суть винаходу пояснюється фіг.1, на якому зображено 

кінематичну схему електроустановки. Склад, будова: Запропонована 

конструкція містить ротор 1, який з’єднаний з кривошипом 2 через вал ротора 

3. Кривошип шарнірно з’єднаний з шатуном 4 і крейцкопфом 5, який з’єднано 

за допомогою повзунка 6 з осердям лінійного електрогенератора 7. Осердя 

лінійного генератора жорстко з’єднане з штоком 8 помпового насоса 9.  

 

Фіг. 1. Кінематична схема вітродвигуна 
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Принцип роботи: Принцип роботи запропонованого вітродвигуна полягає 

в тому, що при достатній швидкості вітру ротор, який обертається, надає через 

кривошипно-повзунковий механізм і крейцкопф зворотно-поступальний рух 

осердю лінійного електрогенератора та штоку помпового насосу. З виводів 

лінійного електрогенератора, який виконаний у вигляді фрагменту трубчатої 

стійки знімається напруга. 

Висновки, рекомендації, характеристика: Використання даного винаходу 

вперше дозволить створити просту і надійну комбіновану вітроустановку для 

одночасного водопостачання та вироблення електроенергії необхідної для 

автоматизації систем автоматичного зрошування та електрозабезпечення. 

2.3 Вимоги (скорочено) оформлення заявки на винахід 

2.3.1 Загальні положення 

Ці Правила розроблені відповідно до Закону України “Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі” (3687-12) (далі – Закон), Паризької конвенції з 

охорони промислової власності від 20 березня 1883 року (995_123), яка є 

чинною на території України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну 

кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території 

України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів заявки на 

видачу патенту (деклараційного патенту) України на винахід (секретний 

винахід) і деклараційного патенту України на корисну модель (секретну 

корисну модель). Вимоги Правил є обов’язковими для заявників. 

2.3.2 Оформлення документів. Заявка повинна містити: заяву про видачу 

патенту (деклараційного патенту) України на винахід чи деклараційного 

патенту України на корисну модель; опис винаходу (корисної моделі); формулу 

винаходу (корисної моделі); креслення (якщо на них є посилання в описі); 

реферат. 

Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту, опис і формулу 

винаходу (корисної моделі), креслення і реферат подають у трьох примірниках. 

Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою 

оригіналу в одному примірнику, а їх переклад — у трьох примірниках. 
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Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210 х 

297 мм. Кожний документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому 

другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами. Кожний аркуш 

використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно 

меншому боку аркуша. 

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату становить, 

мм: ліве — 25; верхнє — 20; праве і нижнє — 20. Креслення виконують на 

аркушах білого паперу форматом 210х297 мм. Мінімальний розмір полів 

аркушів креслень становить, мм: ліве — 25; верхнє — 25; праве — 10; нижнє — 

15. 

Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст опису, 

формули винаходу і реферату друкують через 2 інтервали або через 1,5 

інтервалу при комп’ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм. 

Латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні символи, 

математичні і хімічні формули допускається вписувати чорнилом, пастою або 

тушшю чорного кольору. 

Бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки наводяться 

таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації.  

Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід оформляти таким 

чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і безпосередньо 

репродукувати в необмеженій кількості копій. Графічні зображення (власне 

креслення, схеми, діаграми) виконують відповідно до правил креслення, на 

щільному, білому, гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не 

витираються, без розтушовування і розмальовування. 

Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при 

репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було 

розпізнати всі деталі. Висота цифр і літер має бути не менше 3,2 мм. Цифрові та 

літерні позначення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна відповідати 

товщині ліній зображення. Цифри та літери не слід брати в дужки та лапки. На  

кресленнях  використовують  переважно  прямокутні (ортогональні) проекції (у 
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різних видах, розрізах й перерізах), в  окремих випадках допускається також 

використання аксонометричної проекції. Кожний елемент на кресленні 

виконують пропорційно всім іншим елементам за винятком випадків, коли для 

чіткого зображення елемента необхідне розрізнення пропорцій. Розміри на 

кресленнях не позначають, їх наводять, за потреби, в описі. Креслення 

виконують без будь-яких написів, за винятком необхідних слів, таких як 

«вода», «пара», «відкрито», «закрито», «розріз за А-А». Окремі фігури 

розміщують таким чином, щоб аркуші були максимально заповненими і 

креслення можна було читати при вертикальному розташуванні довших боків 

аркуша. 

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, є частинами 

єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб це креслення можна 

було скомпонувати без пропусків будь-якої із зображених на різних аркушах 

фігур. На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька фігур, при 

цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної. 

Елементи фігур позначають арабськими цифрами відповідно до посилань 

на них у описі винаходу (корисної моделі). Одні й ті самі елементи на декількох 

фігурах позначають одними й тими ж цифрами. Позначення, про які не 

згадують в описі винаходу, на кресленнях не проставляють і навпаки. Якщо 

графічні зображення представлені у вигляді схеми, то при її виконанні 

застосовують стандартизовані умовні графічні позначення. Якщо схема 

представлена у вигляді прямокутників як графічних позначень елементів, то 

крім цифрового позначення безпосередньо в прямокутник, якщо це можливо, 

вписують і назву елемента. Якщо розміри графічного зображення елемента не 

дозволяють цього зробити, то назву елемента можна зазначити на виносній лінії 

(за потреби, у вигляді напису під цим елементом). На схемах одного виду 

допускається зображення окремих елементів схем іншого виду (наприклад, на 

електричній схемі допускається зображення елементів кінематичних, 

гідравлічних схем тощо). 

Кожне графічне зображення нумерується послідовно арабськими 
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цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього зображення (креслення, 

схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів відповідно до черговості наведення 

їх у тексті опису. Якщо опис винаходу пояснює лише одне графічне 

зображення, то воно не має нумерації. 

2.3.3 Загальні вимоги до змісту документів заявки 

Заявку складають українською мовою. Якщо опис і формулу винаходу 

(корисної моделі) викладено іншою мовою, то для збереження дати подання їх 

переклад повинен надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати 

подання заявки. 

Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень, малюнків, 

фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать громадському 

порядку і моралі, зневажливих висловлювань стосовно винаходів (корисних 

моделей) та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, 

які вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання документів 

заявки такими, що відповідають вимогам Правил. 

У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до опису 

використовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, а за їх 

відсутності – загальновживані в науковій і технічній літературі. При 

використанні термінів і позначень, що не є загальновживаними, необхідно 

пояснити їх значення при першому вживанні в тексті. Усі умовні позначення 

слід розшифровувати. 

У описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті необхідно 

зберігати єдність термінології, тобто одні і ті самі ознаки в зазначених 

документах повинні називатися однаково. Вимога єдності термінології 

стосується також умовних позначень і розмірності фізичних одиниць, які 

використовуються в матеріалах заявки. Назва винаходу, за потреби, може 

містити символи латинської абетки та цифри. Використання символів інших 

абеток, спеціальних знаків у назві не допускається. Одиниці вимірювання 

фізичних величин переважно вживаються в одиницях діючої Міжнародної 

системи одиниць. 
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2.3.4. Опис винаходу (корисної моделі) 

Призначення опису Опис повинен розкривати суть винаходу (корисної 

моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у 

зазначеній галузі. Опис необхідно викладати в порядку, зазначеному в 

Правилах. 

Опис починається із зазначення індексу рубрики діючої редакції МПК, до 

якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу і містить такі розділи:  

 галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель); рівень 

техніки; суть винаходу (корисної моделі); 

 перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі); 

 відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу 

(корисної моделі). 

Для кращого розуміння і більш стислого викладення опису дозволяється 

інша послідовність наведення розділів або їх частин, якщо цього вимагає 

характер винаходу. 

Не допускається заміна розділу опису в цілому або його частини 

посиланням на інформаційне джерело, що містить необхідні відомості, навіть 

якщо це опис до раніше поданої заявки чи опис до охоронного документа. 

Назва винаходу (корисної моделі) повинна відповідати суті винаходу 

(корисної моделі) і, як правило, характеризувати його (її) призначення. Назву 

винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині.  

Винятки складають:  

 назви, які не вживаються в однині; 

 назви винаходів, що є хімічними сполуками, охопленими загальною 

структурною формулою.  

Назва групи винаходів, що є об’єктами, один з яких призначений для 

одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна 

містити повну назву одного винаходу і скорочену — іншого. Назва групи 

винаходів, що є об’єктами, один з яких призначений для використання в 

іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи. Назва 
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групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об’єкта групи 

із зазначенням у дужках слова «варіанти». 

Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель). У цьому 

розділі зазначають галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель), а 

також, за потреби, галузь застосування винаходу (корисної моделі). Якщо таких 

галузей декілька, то зазначають ті з них, які мають перевагу. 

У розділі «Рівень техніки» наводять рівень техніки, відомий заявнику, і 

який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) і його 

(її) зв’язку з відомим рівнем. Зокрема, наводять дані про відомі заявнику 

аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш 

близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі). 

Аналог винаходу (корисної моделі) — це засіб того самого призначення, 

який відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки 

до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і 

характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак 

винаходу (корисної моделі). Якщо аналогів декілька, то останнім описують 

найближчий аналог. При описуванні кожного з аналогів наводять 

бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із 

зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної 

моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику причини, що 

перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату. 

Для виявлення та обґрунтування причин, що перешкоджають при 

використанні найближчого аналога одержанню очікуваного технічного  

результату,  необхідно  проаналізувати  технічні властивості аналога, 

обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення цих 

властивостей при його використанні і показати їх недостатність для досягнення 

очікуваного технічного результату. 

2.3.5. Формула винаходу (корисної моделі) 

Формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу 

правової охорони, яка надається патентом (деклараційним патентом). 
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Формула винаходу (корисної моделі) повинна стисло і ясно відображати 

суть винаходу (корисної моделі). 

Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що відображає 

суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) 

суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного 

результату. 

Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й 

характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить 

опис винаходу (корисної моделі). 

Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) 

викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто 

однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки. 

Якщо заявка містить креслення, то для кращого розуміння ознак, 

зазначених у формулі винаходу (корисної моделі), у їх взаємозв’язку  з  

відповідними  позиціями  на  кресленнях допускається після зазначення ознаки 

у формулі винаходу (корисної моделі) проставляти відповідні позиції в дужках. 

При цьому, зазначення позиції не обмежує обсяг правової охорони, що 

визначається формулою. 

Характеристика ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу 

(корисної моделі) не може бути замінена посиланням на опис чи креслення. 

Заміна допускається у виняткових випадках, коли неможливо виразити ознаку 

інакше. Заявник повинен показати, що така необхідність існує. 

Ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати загальним 

поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі 

форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному 

понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного 

заявником технічного результату. Якщо таке поняття відсутнє або узагальнення 

неправомірне, то ознака винаходу (корисної моделі) може бути виражена як 

альтернатива. Ознака винаходу (корисної моделі) може бути виражена як 

альтернатива за умови, що така ознака при будь-якому зазначеному в 
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альтернативі виборі у сукупності з іншими ознаками забезпечує досягнення 

одного і того самого технічного результату. 

Структура формули винаходу (корисної моделі) Формула винаходу 

(корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати 

відповідно один або декілька пунктів. 

2.3.6. Подання заявки 

Відповідно до статті 12 Закону заявку подає до Установи особа, яка бажає 

одержати патент і має на це право. Заявку безпосередньо подають або 

надсилають на адресу Укрпатенту. 

Разом із заявкою може бути подано її електронну копію на дискеті чи 

компакт-диску CD-R. Така копія надається як сукупність файлів, кожен з яких є 

електронною копією окремого документа заявки. Документи повинні бути 

підготовлені, як правило, у редакторі WORD, тексти документів — у форматі 

RTF з використанням одного із шрифтів: Times New Roman, Arial Cyr, розмір 9, 

для зображення спеціальних символів — шрифт Simbol, для зображення 

математичних формул — у форматі Microsoft Equation. 

 

Завдання 3 Оформлення заявки про реєстрацію авторського права  

Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити:  

 заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою 

формою); 

 примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 

Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються 

права автора на твір);  

 документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за 

наявності);  

 документ або копію документа про сплату збору за підготовку до 

реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує49 

наявність пільг (надається копія тільки в разі реального подання матеріалів на 

реєстрацію);  
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 документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію 

документа, що підтверджує наявність пільг (надається копія тільки в разі 

реального подання матеріалів на реєстрацію); 

 довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка 

подається довіреною особою. 

Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім 

перерахованих вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що 

підтверджує, кому належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений у зв'язку з виконанням трудового договору (відповідно до ст.429 

Цивільного кодексу України).  

Увага! Є два бланки заяв, а саме на реєстрацію права на твір та на 

реєстрацію права на службовий твір. Студент має обрати доцільний бланк для 

заповнення  

В цьому завданні студент надає заповнений бланк "Заяви про реєстрацію 

авторського права на твір" або "Заяви про реєстрацію авторського права на 

службовий твір" (приклад заповненення бланку наведено в Додатку Б). 

Примірник твору у матеріальній формі надається у додатку до звіту 

контрольної роботи за можливості надання його в друкованій формі. В Додатку 

В наданий приклад настанови до твору комп'ютерна програма. 



24 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 

РОБОТИ 

 

На оцінку за розрахунково-графічную роботу впливають: 

− якість виконання РГР; 

− компетентність і володіння основним матеріалом дисципліни студентом 

під час захисту. 

Якщо студент подав на захист не самостійно виконану роботу, про що 

свідчить його некомпетентність у рішеннях і тексті, він не допускається до 

екзамену. Для запобігання академзаборгованості, РГР має бути перероблено. 

Критерії оцінювання виконання РГР студентом такі. 

Роботу оцінюють за чотирибальною системою, виходячи із рівня 

виконання проекту, змісту доповіді під час захисту та відповідей студента на 

запитання викладача. Далі, згідно з таблицею 3.1, виконується перерахунок у 

рейтингові бали, які додаються до сумарної стобальної оцінки за предмет 

(відповідно до Положення…). 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі без 

помилок, оформлено відповідно до існуючих стандартів з оформлення подібних 

робіт і здано в установлений термін; під час захисту студент продемонстрував 

глибоке володіння теоретичним матеріалом, чітко та аргументовано відповів на 

поставлені запитання. 

Оцінка «добре» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі, здано 

в установлений термін, але в роботі є незначні помилки, що не впливають 

суттєво на кінцеві результати, або є незначні недоліки в оформленні роботи, 

деякі стилістичні та граматичні помилки; під час захисту студент 

продемонстрував добре володіння теоретичним матеріалом, відповів на 

поставлені запитання. 

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі, 

здано в установлений термін, але є окремі помилки, що впливають на кінцеві 

результати, а також окремі вади в оформленні, стилістичні та граматичні 
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помилки; під час захисту студент продемонстрував мінімально необхідно 

володіння теоретичним матеріалом, не дуже чітко та аргументовано відповів на 

поставлені запитання (або відповів не на всі запитання). 

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо роботу виконано в неповному 

обсязі, з грубими помилками без дотримання встановлених вимог щодо 

оформлення подібних робіт. Така робота повертається студентові на 

доопрацювання. 

Згідно з критеріями оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Автоматизація типових технологічних процесів» на розрахунково-графічну 

роботу припадає 26 балів, які додаються до сумарної 100-бальної рейтингової 

оцінки. Перерахунок чотириступеневої оцінки за національною шкалою в 26-

бальну виконується згідно з таблицею 3.1. 

 

Таблиця 3.1  Шкала перерахування оцінки в 26-бальную 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 26 

добре 1925 

задовільно 1018 

незадовільно 09 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторинки розрахунково-граічної роботи 

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського_ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

_________                  Кафедра інформаційно-управляючих систем________ 
_(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА 

з дисципліни  «Інтелектуальна власність та патентознавство» 
(назва дисципліни) 

 

Варіант __ 

 

 

 

Студента  5-го  курсу групи   КН-17-1м      _ 

зі спеціальності 122  «Комп’ютерні науки» 

за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційні управляючі системи та 

технології» освітнього ступеня «Магістр» 

                                                                            _ 
(прізвище та ініціали) 

Викладач ______________________________ 
                (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 
 

Оцінка:  національна шкала _______________ 

Кількість балів:  _____  ECTS  _____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



28 

Додаток Б 
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Додаток В 

Службовий твір 

 

ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ З ФУНКЦІЄЮ ЕМУЛЯЦІЇ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ» 

 

Настанова користувача 

Перелік використаних скорочень 

АД – асинхронний двигун; 

ДПС – двигун постійного струму; 

ПІД – регулятор – пропорційно – інтегрально – диференціюючий 

регулятор; 

ПІ – регулятор – пропорційно – інтегруючий регулятор; 

АЧХ – амплітудно-частотна характеристика 

Програмний продукт “Програмний продукт “Система управління 

електромеханічною системою з функцією емуляції технологічного 

навантаження” призначена для управління асинхронним двигуном з 

навантаженням, що реалізується двигуном постійного струму. Поточна 

реалізація програми має наступні функціональні можливості: 

запуск і зупинка двигунів, зміна частоти обертання АД і ДПС, обчислення 

кількість обертів за хвилину спарки двигунів, та їх графічне відображення, 

обчислення миттєвих і усереднених значень напруг і струмів від датчиків 

струму і напруги АД і ДПС, та їх графічне відображення, виконання фільтрацію 

сигналів з датчиків, вибір режиму керування “Ручний” або “Автоматичний”, 

вибору та перемикання між системами регулювання “Одноконтурна”, 

“Двухконтурна” та “Одноконтурна нечітка”, настройки ПІД-регуляторів, його 

коефіцієнтів та обмежень, завантаження файлу fis-структури для нечіткого 

регулятора, імітації технологічного навантаження, а також вибору типу 

навантаження та редагування його кривої, запису отриманих результатів у 

текстових файл, графічного відображення перехідних процесів. 

Необхідною умовою для роботи з програмою є наявність операційної 
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Керування
Настройка 

регулятора АД

Фільтрація та 

згладжування

Емуляція технологічного 

навантаження

ПУСК, СТОП

Ручний, автоматичний 

режими роботи АД

Ручний, автоматичний 

режими роботи ДПС НЗ

Завдання швидкості АД

Завдання напруги ДПС

Графічне представлення 

струму АД, ДПС, 

напруги АД, ДПС

Вибір файла-протокола

Вибір системи 

керування

- одноконтурна

- двоконтурна

- одноконтурна нечітка

Завдання коефіцієнтів 

ПІД-регулятора для 

контуру швидкості

Завдання коефіцієнтів 

ПІ-регулятора для 

контуру струму

Вибір файлу 

fis-структури

Завдання обмежень 

для:
- виходу регулятора

- виходу D-складової

- інтегратора контуру 

швидкості 

- інтегратора контуру 

струму 

Завантаження 

fis-структури

Фільтрація сигналів:

Згладжування:

- струму АД

- струму ДПС

- напруги АД 

- напруги ДПС 

- сигналу швидкості

- вихідного сигналу 

регулятора АД

- сигналу регулятора ДПС 

Фільтри Low Pass

- вибір типу фільтра 

(рекурсивний, 

нерекурсивний )

- вибір порядку фільтра

- вибір параметрів АЧХ

Завдання коефіцієнтів 

ПІ-регулятора для 

регулювання струму ДПС

Табличне завдання функції 

залежності моменту від 

швидкості

Графічне представлення 

залежності

)(fM 

Головне вікно користувача

Завдання коефіцієнтів 

залежності моменту від 

струму kФ

системи Windows XP. Програма розроблена в середовищі LABVIEW 8.5 на мові G. 

Структура інтерфейсу користувача (рис.1) містить 4 основні панелі: 

– панель "Керування"; 

– панель "Настройка регулятора АД"; 

– панель "Фільтрація та згладжування"; 

– панель "Емуляція технологічного навантаження". 

Рисунок 1 – структура інтерфейсу користувача 

 

Панель "Керування" містить кнопки ПУСК і СТОП, перемикання між 

режимами роботи, завдання швидкостей АД і ДПС, графічне представлення 

залежностей струмів і напруг АД і ДПС від часу, вибору файлу-протоколу для 

збереження результатів, завантаження файлу fis-структури для нечіткого 

регулятора. 
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Панель "Настройка регулятора АД" містить перемикання між системами 

керування (одноконтурна, двоконтурна, одноконтурна нечітка), завдання 

коефіцієнтів ПІД-регулятора, обмежень його складових та обмеження його 

виходу для контурів швидкості та струму. 

Панель "Фільтрація та згладжування" містить настройки 

використовуваних фільтрів для різних типів сигналів: тип фільтру, порядок 

фільтру та параметри АЧХ. 

Панель "Емуляція технологічного навантаження" містить елементи для 

завдання коефіцієнтів ПІ-регулятора для регулювання струму ДПС, вибір типу 

технологічного навантаження, його табличне завдання, можливість зміни точок 

кривої залежності моменту від струму ДПС та її графічне представлення. 

Після запуску програми Stend2105.exe на екрані з’явиться лицьова панель 

(рис.2), яка відповідає структурі інтерфейсу користувача. 

 

 

 

Рисунок 2 – Лицьова панель інтерфейсу в середовищі LABVIEW 

За допомогою зручного інтерфейсу програми можливо: 
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– запускати й зупиняти процес роботи програми за допомогою кнопок 

керування "ПУСК" і "СТОП"; 

– на панелі "Режим роботи" вибирати перемикачем режим керування 

"Ручний" або "Автоматичний"; 

– задавати швидкість обертання двигунів АД і ДПС у відносних 

одиницях шляхом переміщення повзунка ліворуч – праворуч або вводячи 

числове значення у відповідному полі; 

– дозволяти збереження даних у вказаний текстовий файл; 

– на панелі "Прилади" графічне відображення частоти обертання в 

обертах за хвилину спарки двигунів у вигляді тахометра; струмів та напруги від 

датчиків для АД і ДПС у вигляді індикаторів із шкалою; 

– графічне відображення сигналів з датчиків напруги і струму на одному 

графіку з можливістю перемикання між датчиками струму та датчиками 

напруги; 

– графічне відображення заданої та поточної швидкості АД; 

– на панелі "Настройка регулятора" вибирати систему регулювання 

“Одноконтурна”, “Двоконтурна” та “Одноконтурна нечітка”; 

– в залежності від вибраної системи регулювання задавати та змінювати 

коефіцієнти регуляторів для контурів швидкості та струму, а також задавати 

значення обмежень складових регулятора та його виходу; 

– вибирати файл з fis-структурою для одноконтурної нечіткої системи 

регулювання; 

– на панелі "Імітація технологічного навантаження" (рис 3), якщо 

імітація дозволена, вибрати тип технологічного навантаження "Екскаваторне", 

"Вентиляторне" або "Турбінне", змінювати по точкам криву навантажувальної 

характеристики, задавати настройки ПІ-регулятора для контуру струму ДПС та 

значення обмежень складових регулятора і його виходу; 
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Рисунок 3 – панель "Імітація технологічного навантаження" 

 

– на панелі "Аналіз циклограм" рисунок 4, здійснюється завдання циклу 

відпрацювання електромеханічної системи та проводиться розрахунок 

інтегральних критеріїв якості 



37 

 

Рисунок 4 – панель "Аналіз циклограм" 

 

Виконання програми починається з опитування кнопки "ПУСК". Якщо 

кнопка не натиснута, то перевіряємо чи не натиснута кнопка "СТОП". Якщо 

натиснута, та завершуємо процес моделювання і повертаємось на початок 

програми. Інакше послідовно виконуємо наступні дії: у разі дозволу режиму 

імітації, необхідно активувати панель "Імітація" і заборонити зміну завдання 

швидкості ДПС НЗ. Якщо імітація не дозволена, деактивувати панель "Імітація" 

та дозволити зміну завдання швидкості ДПС НЗ. Далі перевірити дозвіл на 

запис даних у текстовий файл. Якщо дозволено, створити текстовий файл із 

вказаним шляхом або відкрити існуючий і почати запис даних. Якщо 

заборонено, не виконувати ніяких дій. Далі перевірити вибраний режим 

керування. Якщо “Ручний” – деактивувати панель "Настройки регулятора", 

якщо “Автоматичний” – перевірити яка вибрана система керування. Якщо 

вибрана “Одноконтурна” – деактивувати панель вибору fis-структури і панель 

“Контур струму АД”; активувати панель “Контур швидкості АД”. Якщо 
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“Двухконтурна” – деактивувати панель вибору fis-структури; активувати панелі 

“Контур струму АД” і “Контур швидкості АД”. Якщо “Одноконтурна нечітка” 

– деактивувати панель “Контур струму АД”; активувати панель “Контур 

швидкості АД” і панель вибору fis-структури. Після перевірки обчислюємо 

значення табличного представлення технологічного навантаження. Далі 

обчислюємо графічне представлення технологічного навантаження і 

повертаємось на початок програми.  

Після натиснення на кнопку "ПУСК", починається цикл основної 

програми, який розпочинається з обчислення часового інтервали dt. Далі 

ініціалізується USB модуль збору даних і передачі керуючого сигналу та 

проводиться настройка модуля, після якої починається цикл обробки даних.  

Визначення кількості обертів спарки двигунів за хвилину починаємо з 

запуску лічильника імпульсів, який визначає кількість імпульсів від датчика 

швидкості. Розраховуються  імпульси за проміжок часу рівний 1 сек.  

Виконується медіанна фільтрація отриманих даних, щоб відсіяти можливі 

викиди. Виконуються допоміжні перетворення і отримане значення кількості 

обертів виводиться на індикатор у вигляді тахометру. 

Далі зчитуються з пам’яті базові значення коефіцієнтів регуляторів та їх 

обмеження по складовим для контуру швидкості АД, контуру струму АД та 

контуру швидкості ДПС.  

Потім зчитується значення завдання швидкості ДПС, зчитується значення 

напруги з датчика напруги ДПС і фільтрується отриманий сигнал. Якщо режим 

імітації дозволений, то виконуються наступні дії: активується панель "Імітація", 

де користувач може вибрати тип технологічного навантаження "Екскаваторне", 

"Вентиляторне" або "Турбінне" та можна самостійно корегувати криву 

існуючого типу навантаження: змінювати, додавати або видаляти точки кривої; 

деактивувати завдання швидкості ДПС, так як в цьому режимі швидкість ДПС 

буде змінюватись автоматично; в залежності від вибраного типу технологічного 

навантаження обчислюється його табличне та графічне представлення, 

виконується згладжування керуючого сигналу ДПС, обчислюється поточна 
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позицію точки на навантажувальній характеристиці, скидаються в нуль 

накопичені складовими ПІД-регулятора дані, керуючий сигнал ДПС 

пропускається через ПІД-регулятор, при цьому виконується обмеження виходу 

регулятора. Якщо імітації заборонена, то деактивувати панель "Імітація" і 

дозволити зміну завдання швидкості ДПС, тобто швидкість ДПС буде 

задаватись вручну за бажанням користувача. Після виконання імітації 

необхідно привести рівень керуючого сигналу ДПС з відносного в абсолютний, 

вибрати відповідний канал аналогового виходу та записати значення керуючої 

напруги в модуль. 

Далі необхідно виконати подібні дії для АД. Для цього спочатку 

зчитується значення завдання швидкості АД, зчитується значення напруги з 

датчика напруги АД і фільтрується отриманий сигнал. Якщо режим роботи 

"Ручний", то деактивувати панель "Настройки регулятори", так як швидкість 

АД задаватиметься вручну і не буде відпрацювання регуляторів; дозволити 

зміну завдання швидкості АД. Якщо "Автоматичний" – визначити тип системи 

автоматичного регулювання. Якщо "Одноконтурна", то деактивувати панель 

вибору fis-структури і панель “Контур струму АД”, активувати панель “Контур 

швидкості АД”, скинути накопичені значення в ПІД-регуляторі, зчитати його 

базові настройки та подати на нього керуючий сигнал. Якщо “Двухконтурна” – 

деактивувати панель вибору fis-структури; активувати панелі “Контур струму 

АД” і “Контур швидкості АД”; заданий сигнал подати на ПІД-регулятор 

контуру швидкості АД, отриманий вихід подати на ПІД-регулятор контуру 

струму АД. Якщо “Одноконтурна нечітка” – деактивувати панель “Контур 

струму АД”; активувати панель “Контур швидкості АД” і панель вибору fis-

структури; скинути накопичені значення в ПІД-регуляторі; зчитати з файлу fis-

структури базу правил і передати їх у fuzzy-контролер; обчислити два значення 

лінгвістичних змінних: L – значення розузгодження та dL – похідна 

розузгодження; на основі отриманих даних сформувати вихід fuzzy-

контролером та подати його на ПІД-регулятор. Після відпрацювання системи 

регулювання, приводиться рівень керуючого сигналу АД з відносного в 
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абсолютний, вибрати відповідний канал аналогового виходу модуля m-DAQ та 

записати в нього значення керуючої напруги. 

Далі виконується процедура обчислення усередненого значення швидкості 

та виведення її на графік залежності в часі. Далі виводиться на індикатори 

значення струму АД та ДПС отриманих з відповідних датчиків струму. 

Фільтруються значення напруги АД і ДПС отриманих з відповідних датчиків 

напруги та вивести їх значення на індикатори. 

Після цього виконується останній етап обробки даних – це обчислення 

миттєвих і усереднених значень струмів і напруги від датчиків та 

представлення їх графічно в залежності від часу. Якщо вибрано відображення 

миттєвих значень, то перевірити що відображати, напругу чи струм. Якщо 

струм – виконується масштабування графіка по осі ординат, обчислюються 

миттєві значення струмів АД і ДПС та виводяться їх значення на графік. Якщо 

напруга – виконується масштабування графіка по осі ординат, обчислюються 

миттєві значення напруги АД і ДПС та виводиться їх значення на графік. Якщо 

ж вибрано відображення усереднених значень, то перевіряється що 

відображати, напругу чи струм. Якщо струм – виконується масштабування 

графіка по осі ординат, обчислюються усереднені значення струмів АД і ДПС 

та виводиться їх значення на графік. Якщо напруга – виконується 

масштабування графіка по осі ординат, обчислення усереднених значень напруг 

АД і ДПС та виведення їх значення на графік. 

Основний цикл програми завершується перевіркою натиснення кнопки 

"СТОП". Якщо кнопка "СТОП" не була натиснута, то повертаємось на початок циклу 

обробки даних, тобто до запуску лічильника імпульсів. І так до тих пір, поки не буде 

натиснута кнопка "СТОП". Якщо ж вона натиснута, записуються у відповідні канали 

аналогові виходи модуля m-DAQ стартові значення напруг ДПС і АД, щоб уникнути 

самовільного запуску двигунів. Далі закривається модуль m-DAQ і завершається 

процес моделювання. Після цього виконання програми починається з самого 

початку. 
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