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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ 

Необхідність у даній програмі виникла під час створення сучасних засо-

бів навчання на кафедрі БВП та ЕЖСЗ ОНАЗ ім. О.С. Попова для самостійної 

роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проекту-

вання, а також під час створення віртуальної лабораторії з дисципліни «Елект-

роживлення систем зв’язку. 

Використання у якості інструменту загальновідомих програм для моде-

лювання електричних кіл, таких як Electronic Workbench пакета Multisim фірми 

National Instruments не дозволяло обчислювати напряму показники якості (на-

приклад ККД) пристроїв, що суттєво знижувало швидкість проведення дослі-

джень і, відповідно, швидкість протікання навчального процесу.  

Для вирішення цієї проблеми були розроблені математичні моделі, які до-

зволяли як моделювати електричні процеси, так і обчислювати показники якос-

ті імпульсних перетворювачів постійної напруги. При цьому виникла інша про-

блема – перетворення математичних моделей, які написані на високорівневому 

язику математики у форму, придатну для використання на ЕОМ. 

Використання для цього універсальних обчислювальних програм, таких 

як MATLAB або MathCAD дозволяло швидко отримувати результати і не пот-

ребувало спеціальних знань в області програмування. Основною проблемою, 

яка виникла при використанні даного підходу виявилась проблема подальшого 

використання отриманої математичної моделі, оскільки окрім середовища роз-

робки вона ніде більше не працювала і реалізовані та перевірені співвідношен-

ня неможливо було інтегрувати в інше програмне забезпечення, наприклад 

САПР. 

Розробка спеціалізованого програмного забезпечення дозволяла значно 

підвищити швидкість обчислення та вирішити проблему подальшого викорис-

тання, оскільки результатом була самостійна програма, яку при необхідності 

можна біло легко інтегрувати з іншим програмним забезпеченням. Але розроб-

ка сучасного програмного забезпечення це складний виробничий процес, який 

потребує багато часу та спеціальних знань з області програмування. Навіть із 

використання сучасних середовищ розробки (наприклад Borland Delphi) загаль-

ний обсяг технічного коду може перевищувати обсяг коду математичної моделі 

у сотні разів.  

Враховуючи вказані вище недоліки на кафедрі БВП та ЕЖСЗ ОНАЗ ім. 

О.С. Попова було створено універсальну програму для проведення досліджень, 

яка не містить у собі математичних моделей. Математична модель розташована 

у динамічно підключаємій бібліотеці (Dynamic Link Library – DLL) яка підклю-

чається до програми стандартними засобами операційної системи Windows 

(Рисунок 1, а). Оскільки програма є універсальною, то зміна прикладного приз-

начення програми відбувається простою заміною файлу бібліотеки. Так, напри-

клад одна й та ж програма була використана для проведення дослідження імпу-

льсних перетворювачів з ШІМ-регулюванням та резонансних перетворювачів.  

Таким чином введення в ЕОМ нової математичної моделі полягає у ство-

ренні нової динамічної бібліотеки. При цьому одна програма може використо-
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вувати декілька бібліотек (математичних моделей), а одну бібліотеку (матема-

тичну модель) можуть одночасно використовувати декілька програм, у тому 

числі і САПР (Рисунок 1, б). Слід зазначити що створення бібліотеки не потре-

бує значних затрат часу та спеціальних знань з області програмування, а вико-

ристання готових шаблонів, та продумана структура бібліотеки значно скоро-

чує термін її розробки та розуміння принципів побудови і функціонування цьо-

го інструменту.  

 

 
 

Рисунок 1 – Використання  динамічно підключаємих бібліотек 

 

ОПИС ПРОГРАМИ 

Програма складається з основної універсальної частини та динамічно під-

ключаємої бібліотеки, яка містить у собі математичну модель (Рисунок 2). Слід 

відзначити що динамічно підключаєма бібліотека з точки зору програми є її не-

від’ємною частиною. 

 

 
 

Рисунок 2 – Спрощена блок схема програми 
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Універсальна частина 

Універсальна частина містить модулі відображення та редагування вхід-

них і вихідних даних, графічну частину для побудови графіків та модулі експо-

рту графіків до буферу обміну операційної системи.  

Основною частиною програми є масив вхідних даних, модуль проведення 

досліджень та масив результатів досліджень. Ці масиви є динамічними, кіль-

кість їхніх елементів залежить від конкретної математичної моделі і передаєть-

ся в універсальну частину відповідними функціями бібліотеки.  

Модуль проведення досліджень модифікує елементи масиву вхідних да-

них згідно з правилами проведення дослідження, які встановив користувач, та 

передає його у головну функцію розрахунку, яка знаходиться у бібліотеки та 

містить математичну модель. Результат розрахунку розміщаються у вихідному 

масиві та передаються з головної розрахункової функції до модулю проведення 

дослідження, який вибирає з них потрібні елементи та формує пласку таблицю 

результатів. 

Результати дослідження відображаються у програмі як у вигляді таблиць, 

так і у вигляді графіків, які потім через буфер обміну можуть бути передані до 

графічних редакторів для подальшої обробки. 

Вхідні дані та правила проведення дослідження можуть бути збереженні 

у файл. 

Програма має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс (Рисунок 3), нескладна у 

використанні та має інструкцію користувача. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зовнішній вигляд програми 
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Динамічно підключаємі бібліотеки 

Динамічно підключаємі бібліотеки являють собою набір функцій які мо-

жна розділити на чотири категорії: 

 функції для роботи з масивом вхідних даних; 

 функції для роботи з масивом вихідних даних; 

 основна функція розрахунку – CalculateOutput; 

 допоміжні (сервісні) функції. 

Даний набір функцій (окрім сервісних) є мінімально необхідним для ро-

боти з програмою. Всі функції окрім функції розрахунку мають простий алго-

ритм роботи і прості для розуміння та створення. Це дозволяє, при розробці бі-

бліотеки максимально зосередитись на реалізації математичної моделі (реаліза-

ції функції CalculateOutput), практично не відволікаючись на технічні момен-

ти. 

 

Функції для роботи з масивом вхідних даних: 

 GetInputSize – повертає розмір масиву;  

 GetInputFullTitle – повертає повну назву елемента; 

 GetInputShortTitle – повертає скорочену назву елемента; 

 GetInputUnitTitle – повертає одиницю виміру елемента; 

 GetInputMinimum – повертає мінімальне значення елемента; 

 GetInputMaximum – повертає максимальне значення елемента; 

 GetInputDefault – повертає початкове значення елемента; 

 GetInputValueTitle – повертає смислове значення елемента; 

 TestInputElement – тестує коректність значення елемента; 

 TestInputArray – тестує коректність значень елементів масиву 

 TestInputCombination – тестує коректність комбінації значень еле-

ментів масиву. 

 

Функції для роботи з масивом вихідних даних: 

 GetOutputSize – повертає розмір масиву;  

 GetOutputFullTitle –  повертає повну назву елемента; 

 GetOutputShortTitle –  повертає скорочену назву елемента; 

 GetOutputUnitTitle –  повертає одиницю виміру елемента. 

 

Допоміжні (сервісні) функції: 

 GetErrorMessage – розшифровує код помилки; 

 GetLibraryTitle – повертає назву бібліотеки; 

 GetLibraryVersion – повертає версію бібліотеки; 

 GetLanguageSize – повертає кількість мов інтерфейсу бібліотеки; 

 GetLanguageTitle – повертає поточну назву мови інтерфейсу. 
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Алгоритм проведення досліджень 

Основним об'єктом програми є масив досліджень – масив змінної дов-

жини об'єктів «дослідження». Кожен елемент цього масиву являє собою набір 

параметрів, що встановлюються користувачем, котрі представляють собою 

правило роботи програми. Кількість елементів масиву (кількість досліджень) 

встановлюється користувачем залежно від конкретного завдання.  

Кожне дослідження представляє собою залежність 

y = f(х, x1, x2… xn, X1, X2 … Xm), (1) 

 де:  

 х – елемент масиву вхідних даних, значення якого змінюється за пе-

вним правилом і є загальним для всіх досліджень; 

 х1, x2… xn – елементи масиву вхідних даних, значення яких є індиві-

дуальними для дослідження; 

 X1, X2 … Xm – елементи масиву вхідних даних, значення яких є спі-

льними для всіх досліджень; 

 y – елемент масиву результатів розрахунку.  

Загальна кількість аргументів функції відповідає розміру масиву вхідних 

даних. Правило зміни x задається користувачем. Як правило, х змінюється за 

лінійним або логарифмічним законом від мінімального xi min до максимального  

xi max значення. Також є можливість завдання користувачем списку фіксованих 

значень х.  

Для кожного дослідження є можливість проведення нормування отрима-

ного значення. У цьому випадку результат дослідження визначається за форму-

лою: 

ny

y
y  , (2) 

де y, yn – функції, аналогічні (1) (yn – функція нормування), причому набір 

аргументів для функцій y і yn може бути різним. Параметр х для нормувальної 

функції може бути як загальним (у цьому випадку значення нормувальної фун-

кції змінюється синхронно з основною функцією у, Рисунок 4, а) так і індивіду-

альним (у цьому випадку результат нормувальної функції є константою для да-

ного дослідження, б, в). 

Результатом роботи програми є пласка таблиця, в якій кількістю рядків є 

кількість точок, в яких були проведені дослідження (кількість точок по осі х), а 

кількість стовпців на одиницю більше кількості досліджень (перший стовпець 

містить значення осі х). На підставі цієї таблиці можуть бути побудовані графі-

ки, також дана таблиця може бути імпортована у файл у різних форматах. 

Перед початком роботи основного алгоритму програми (Рисунок 5), який 

також є і загальним алгоритмом проведення досліджень, користувач встанов-

лює значення масиву вхідних даних, формує масив досліджень, а також визна-

чає список значень параметра х. У блоці 2 відбувається циклічний перебір та 

встановлення активного дослідження. У блоці 3 відбувається формування ма-

сиву вхідних даних активного дослідження (Рисунок 6). Основою є значення 
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загальних вхідних даних. Якщо список індивідуальних вхідних даних для акти-

вного дослідження не порожній, то ці значення переміщуються в масив і замі-

нюють загальні значення. У блоці 4 відбувається циклічний перебір значень для 

змінної х. Дані значення в циклі переміщуються в масив вхідних даних дослі-

дження (блок 5), замінюючи поточний стан даного елементу. На цьому масив 

вхідних даних сформований. 

 

 

Рисунок 4 – Правило виконання нормування (нормувальне значення  

є функцією від х (кн) – а, нормувальне значення є константою – б, в) 

 

Перед обчисленням значення нормувальної функції необхідно сформува-

ти для неї свій масив вхідних даних (блок 7). Даний масив формується аналогі-

чно масиву для дослідження за виключення того, що вихідним є не загальний 

масив, а масив дослідження (Рисунок 6). Якщо нормування проводити не потрі-

бно, то значення нормуючим функції приймається рівним 1 (блок 8). 

Розрахунок значення нормуючим функції відбувається в блоці 9. При 

цьому проводиться виклик основної функції розрахунку з динамічної бібліоте-

ки. Необхідний елемент масиву результатів міститься в потрібну змінну. Розра-

хунок значення функції (блок 10) виконується аналогічно нормуючим значен-

ням. У блоці 11 проводиться нормування результату, після чого він поміщаєть-

ся в результуючу таблицю і відбувається наступна ітерація циклів.  

Даний алгоритм, будучи універсальним, дозволяє проводити широкий 

спектр досліджень.Перед обчисленням значення нормувальної функції необ-

хідно сформувати для неї свій масив вхідних даних (блок 7). Даний масив фор-

мується аналогічно масиву для дослідження за виключення того, що вихідним є 

не загальний масив, а масив дослідження (Рисунок 6) 
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Рисунок 5 – Алгоритм проведення досліджень 

 

 

Рисунок 6 – Порядок формування масивів вхідних даних для обчислення зна-

чень функції дослідження та нормувального значення  

 

 



ОНАЗ ім. О.С. Попова  кафедра БВП та ЕЖСЗ 

  9 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Створена програма, завдяки вдало розробленій структурі активно викори-

стовується у науковій діяльності кафедри, а також у курсовому та дипломному 

проектуванні. Як видно із загального прикладу (Рисунок 7) практичне викорис-

товування має дві вихідні точки: динамічну бібліотеку як самостійний програ-

мний продукт повністю готовий до використання, а також результати дослі-

джень або розрахунків.  

 

 
 

Рисунок 7 – Загальний приклад практичного використання програми 

 

Так, наприклад, за допомогою даної програми було проведено докладне 

дослідження імпульсних перетворювачів постійної напруги з ШІМ-

регулюванням. Бібліотека, яка при цьому була розроблена, потім була викорис-

тана при створенні трьох із десяти макетів віртуальної лабораторії з дисципліни 

«Електроживлення систем зв’язку»: 

 Дослідження імпульсних перетворювачів постійної напруги (зни-

жувального, підвищувального та інвертувального типів) (Рисунок 8); 

 Дослідження півмостового перетворювача постійної напруги; 

 Дослідження пристроїв та систем  електроживлення модульної 

структури. 

На основі результатів досліджень розроблені рекомендації щодо проекту-

вання імпульсних перетворювачів, що відповідають жорстким сучасним нор-

мам. На даний час створюється аналогічна бібліотека для дослідження імпульс-

них перетворювачів з ЧІМ-регулюванням та резонансних перетворювачів. 

Приведений практичний приклад результатів досліджень (Рисунок 9) був 

отриманий після проведення чотирьох порівняльних досліджень регулювальної 

характеристики трьох типів перетворювачів. Отримані результати у вигляді 

графіків через буфер обміну були експортовані до графічного редактора де бу-

ло проведено остаточну обробку для підготовки їх до друку. 
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Рисунок 8 – Приклад практичного використання динамічної бібліотеки: віртуа-

льний лабораторний макет для дослідження імпульсних перетворювачів пос-

тійної напруги знижувального, підвищувального та інвертувального типів 

 

 
Рисунок 9 – Приклад практичного використання програми: відносні регулюва-

льні характеристики імпульсних перетворювачів постійної напруги трьох типів 

при різних значення коефіцієнта трансформації дроселя 
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ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 

Дана програма може бути використана для самостійної роботи студентів, 

виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, вона буде ко-

рисна для студентів при підготовці до лабораторних і практичних, а також для 

інженерно-технічних працівників для проведення наукових та інженерних дос-

ліджень. При цьому використання даної програми має ряд переваг, більшість з 

котрих стала можлива завдяки використанню технології динамічно підключає-

мих бібліотек: 

 одна і та сама програма може бути використана для проведення 

широкого спектру досліджень різноманітних пристроїв, коло яких 

не обмежується радіотехнічними пристроями; 

 зміна прикладного призначення програми відбувається заміною 

файлу динамічно підключаємої бібліотеки, яка містить математичну 

модель; 

 проста структура бібліотеки та алгоритмів її допоміжних функцій 

сприяє швидкому розумінню принципів її побудови та функціону-

вання; 

 математична модель, використовувана для проведення досліджень 

яка оформлена у вигляді динамічно підключаємої бібліотеки є са-

мостійним та закінченим програмним продуктом, який може бути 

використаний іншими програмами для різноманітних практичних 

задач; 

 створення динамічно підключаємої бібліотеки не потребує значних 

затрат часу; 

 для освоєння правил створення бібліотек та реалізації більшості ма-

тематичних моделей достатньо базової підготовки в області про-

грамування, яку мають більшість технічних спеціалістів; 

 динамічно підключаєма бібліотека є готовими інструкціями проце-

сору, це забезпечує максимально можливу швидкість обчислення; 

 

 


