
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Ефективні системи автоматичного керування технологічними процесами з 
обмеженнями типу «аварійна ситуація» 

 

2. Інтелектуальна власність 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

+ Новація запатентована  В яких країнах: Україна 
    

 Подана заява на патент В яких країнах:  
    

 Є ліцензійна угода/ексклюзивне право.  
   

 Інше (Що саме) _________________________________________________________ 
 

3. Вид новації  
Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»   

 

- Виріб  + Результат науково-дослідних робіт 

- Технологія  - Інше (оговорюється окремо) 
 

4. Сфери застосування новації 
Оберіть одну або декілька сфер застосування новації шляхом зміни значку «-» на «+».  
 

- Автомобілі, транспорт і логістика 
+ Агропромисловий комплекс та харчові технології 

- Аеро- і космічні технології 

- Біохімічні технології 

- Будівництво 

- ВПК та безпека 
+ Енергетика та енергозбереження 

- IT-технології, ІКТ промисловості і послуг 

- Легка промисловість 

- Морська індустрія та послуги 

- Навколишнє середовище 

- Нано- та мiкротехнології 

- Нові матеріали 

- Охорона здоров'я 

- Творчі індустрії 

- Туризм і культурна спадщина 

- Інше. (Нижче вкажіть сферу застосування:)  
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5. Новизна 
Чим новація у цифрах або якісно перевершує те, що вже існує та використовується? (Відповідь 

повинна бути стислою та чіткою - до трьох основних аргументів на підтвердження 

перспективності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 
 

Проблема керування технологічними процесами 

Регламенти ведення технологічних процесів (ТП) та експлуатації відповідних технологічних 

агрегатів (ТА) включають до себе обмеження (допуски) на зміну змінних. Порушення допусків 

призводить до виникнення аварійних ситуацій. Для запобігання переросту аварійної ситуації в 

аварію потрібно екстрено відключати ТА, припиняючи ТП, що знижує якісні та техніко-економічні 

показники ТП. 

Часто найбільш ефективні режими роботи ТА близькі до обмежень, що робить вимоги 

підвищення ефективності та підвищення імовірності дотримання допусків регламенту взаємно 

суперечливими. У випадках, коли динамічні характеристики змін регламентованих змінних 

апріорі невідомі та змінюються в ході ТП (через зміну умов його ведення – властивостей 

сировини, що переробляється, енергії, яка використовується, властивостей робочих органів, 

каталізаторів), то за допомогою традиційних систем автоматичного керування (САК) запобігти 

виникнення аварійних ситуацій неможливо. 

Новизна, інвестиційна привабливість рішень, що пропонуються 

Для вирішення описаної проблеми розроблено новий клас САК, які отримали назву «системи 

гарантуючого керування (СГК)». СГК реалізують крім традиційних функцій (регулювання, 

оптимізації, логічного керування) нову функцію – функцію гарантування. Концепція, що складає 

основу реалізації алгоритмів гарантування, припускає безперервне оцінювання в реальному часі 

поточного значення імовірності дотримання допусків і таке коректування режиму роботи об'єкту 

керування, що забезпечить необхідне, заздалегідь задане значення цієї імовірності. Оцінювання 

ведеться з використанням спеціальних моделей (моделей порушення регламенту), інформацією 

для яких є оцінювані в реальному часі характеристики регламентованих змінних як випадкових 

процесів (ВП). 

Ефективність застосування СГК тим вища, чим: 

а) ширший діапазон зміни умов, в яких ведеться ТП;  

б) ближчі найбільш ефективні режими до гранично-припустимих; 

в) важчі наслідки порушень допусків. 

СГК можуть бути реалізовані на сучасних технічних засобах систем керування (контролерах, 

комп'ютерах) і взаємодіяти з вже існуючими алгоритмами, що реалізують інші функції керування. 

Вони пройшли виробничі випробування та використовуються в системах керування молотковими 

дробарками, прес-грануляторами, комплексами безперервного вагового дозування. 

Взаємодія з інвестором може бути в наступних основних формах, наприклад: 

– розробка алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення системи керування 

конкретного ТА, її реалізація і впровадження (тобто виконання всього комплексу робіт «під 

ключ»); 

– модернізація існуючих систем керування; 

– участь у розробках і впровадженні систем керування, що ведуться іншими організаціями. 

Роботи виконуються «під ключ» у погоджені з інвестором терміни. Можлива взаємодія з 

іншими організаціями, наприклад, з розробниками технічних засобів систем керування. Її мета – 

включення алгоритмів гарантуючого керування в бібліотеку інших алгоритмів керування. 
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6. Стадія розвитку новації 
На якій стадії розробки знаходиться новація? Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»  
 

- Концепція, її доказ 
+ Прототип, який пройшов тестування та доступний для демонстрації 

- Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва 
+ Технологія готова до промислового впровадження 

- Комерціалізована 

 
7. Форма представлення новації на Форумі 
Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   
 

- Демонстраційна модель 

- Мультімедійна презентація 
+ Доповідь 

 
 

8. Інформація про відповідального, який подає новацію 
 

Заклад 

назва  Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 

адреса  65035 Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, НДІ, ВНТЗтаМ 

web-сайт www.onaft.edu.ua 

Особа відповідальна за взаємодію  

посада Начальник Відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30; +3 (048) 712-40-11 

факс +38 (048) 724-28-75 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Хобін В.А. 
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