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підприємства, яка забезпечує керівництво підприємства оперативною інформацією, та до
зволяє приймати управлінські рішення щоб запобігти негативним впливам зовнішнього се
редовища.

Система підтримки прийняття рішень складається з наступних модулів: модуль фор
мування бази даних, модуль вибору даних для моделювання, модуль моделювання, модуль 
аналізу та порівняння результатів моделювання, модуль прогнозування та порівняння ре
зультатів, модуль прийняття рішень про фінансовий стан підприємства.

СППР реалізує можливість побудови регресійних (множина, змішана, авторегресія, 
моделі з лагами) моделей для прогнозування коефіцієнта платоспроможності на основі реа
льної вибірки балансових даних підприємств, а також дає змогу прогнозувати за допомогою 
метода Альтмана та нечіткими методами [2].

Використовуються наступні регресійні моделі: множина регресія; авторегресія; змі
шана регресія; регресійні моделі з лагами. Для прогнозування ризику банкрутства підпри
ємств всіх галузей до СППР включено нечіткі методи прогнозування і Байесові мережі.

Створена інформаційна система призначена для моделювання та прогнозування еко
номічного стану підприємства на основі системного використання методів нечіткого моде- 
лювання,та регресійних моделей а також моделі Альтмана. Це дає змогу отримати повну ка
ртину фінансового стану підприємства та зробити прогноз щодо розробки подальшої страте
гії розвитку підприємства.
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Разработка надежных и эффективных устройств отображения информации на основе 
полупроводниковых индикаторов определяет необходимость учета всего комплекса внут
ренних и внешних системных взаимодействий [1]. При этом требуется исследовать не только 
функционирование элементов системы в условиях воздействия различных эксплуатацион
ных факторов, а и оценить эргономические показатели качества представления данных: точ
ность отсчета, устойчивость восприятия, влияние на зрительный анализатор оператора и 
т.п. [2, 3]. Анализ и оценка эргономических параметров информационной системы требует 
значительных ресурсов, так как связана с проведением большого количества различных те
стов, опросов, натурных испытаний с участием человека. В результате актуальной является 
минимизация привлечения и отбора специалистов (экспертов) и операторов для определения 
эргономических характеристик человеко-машинных систем в сочетании с высоким уровнем 
достоверности полученных оценок.
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Работа посвящена разработке эффективного метода оценки эргономических парамет

ров дискретных полупроводниковых индикаторов.
Эргономические исследования устройств вывода информации являются важной со

ставляющей процесса создания сложных и мобильных систем, предназначенных для ответ
ственных применений. При проведении таких исследований обычно используют экспертные, 
расчетные и экспериментальные методы.

Сущность экспертного метода заключается в проведении группой специалистов инту
итивно-логического анализа с количественной оценкой мнений и соответствующей матема
тической обработкой полученных данных. При этом достоверность экспертизы существенно 
зависит от количества экспертов и их квалификации. Этот метод в настоящее время является 
наиболее распространенным, однако в ряде случаев достоверность результатов вызывает со
мнения.

При использовании расчетного метода выполняется сопоставление оцениваемых па
раметров с теоретическими или эмпирическими зависимостями, связанными с показателями 
качества. Отсутствие необходимого спектра таких разработок существенно затрудняет прак
тическое применение этого метода.

Экспериментальный метод основан на использовании специальной аппаратуры и ме
тодик, позволяющих объективно оценить эргономические параметры индикаторов в услови
ям эксплуатации, приближенных к реальным. Вспомогательные технические средства обыч
но включают имитатор информационного поля, генерирующий тестовые визуальные образы, 
аппаратуру поддержки обратной связи с оператором и ввода расшифрованных сообщений в 
систему, а также средства формирования экспериментальных результатов и их загрузки в ба
зу данных. Также необходимо иметь систему управления базой данных и осуществить обра
ботку полученной информации. Этот метод даёт достоверные и надёжные результаты благо
даря широким возможностям имитации рабочей среды оператора, а также за счет практиче
ски неограниченных ресурсов для накопления и обработки результатов эксперимента. Одна
ко реализация метода связана с существенными трудностями, так как требует значительных 
затрат времени, средств и, главное, человеческих ресурсов [3].

В работе предложен метод компьютерного моделирования эргономических исследо
ваний, основанный на сочетании имитации потока визуальных сообщений оператору и по
следующей симуляции работы оператора при отображении информации на полупроводнико
вом индикаторе. Синтез тестовых визуальных образов осуществляется имитатором инфор
мационного поля и рабочей среды оператора. Математическое моделирование распознавания 
образов дискретных сообщений на информационном поле реализовано с использованием ис
кусственной нейронной сети. Ее аналитическое представление строится по принципу орга
низации и функционирования биологических нейронных сетей -  сетей нервных клеток жи
вого организма, в том числе, и мозга человека. Такой подход обеспечивает достаточно высо
кую достоверность симуляции процесса распознавания визуальных образов данных, которые 
предъявляются человеку-оператору. Накопление и обработка результатов осуществляется 
специализированной системой управления базой данных.

Метод компьютерного моделирования эргономических исследований по 
достоверности полученных результатов существенно превышает экспертный и расчетный 
методы оценки эргономических параметров дискретных устройств отображения информации 
и приближается по этому параметру к экспериментальному. В то же время минимизация по
требности в человеческих ресурсах для проведения исследований делает этот метод весьма 
перспективным.

Предложенный метод представляет практический интерес для разработчиков полу
проводниковых индикаторных устройств и может быть эффективно использован при созда
нии серийных радиоэлектронных изделий и систем, обеспечивающих высокую надежность 
вывода визуальной информации в сложных эксплуатационных условиях.
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У робочих приміщеннях досить важливо підтримувати найкращий із можливих з точ
ки зору безпеки та комфорту мікроклімат. У багатьох випадках цього можливо добитись 
шляхом продвинутого керування вентиляцією без використання допоміжних систем конди- 
ціонування.

Вентиляція забезпечує санітарно-гігієнічні умови (температуру, відносну вологість, 
швидкість руху повітря і вміст вуглекислого газу) повітряного середовища в приміщенні. 
Вони сприятливі для здоров’я і самопочуття людини та відповідають вимогам санітарних 
норм, технологічних процесів. Вхідними параметрами для моделі приміщення є параметри 
зовнішнього повітря, початкові параметри системи, а також витрати повітря. Для комфортної 
роботи та життєдіяльності людини важливо підтримувати температуру повітря в межах 18-24 
С°, вологість 40-60%, та вміст вуглекислого газу не більше 0,12%.

Мета роботи. Формування режимів підвищеної комфортності приміщень промисло
вих та адміністративних будівель засобами автоматичного керування вентиляцією.

Матеріал і результати дослідження. Вентиляція забезпечує санітарно-гігієнічні умо
ви (температуру, відносну вологість, швидкість руху повітря і вміст вуглекислого газу) пові
тряного середовища в приміщенні, сприятливі для здоров’я і самопочуття людини, що відпо
відають вимогам санітарних норм, технологічних процесів. Вхідними параметрами для мо
делі приміщення є параметри зовнішнього повітря, початкові параметри системи, а також 
витрати повітря.

Зовнішнє повітря, яке поступає через припливну вентиляцію має параметри, що відрі
зняється від параметрів внутрішнього повітря приміщення, яке витісняється з допомогою ви
тяжки. Існує залежність, яка враховує витрату припливного і витяжного повітря, а також ма
ксимальну продуктивність встановленого вентилятора. Чим більша швидкість заміни внут
рішнього повітря зовнішнім, тим швидше змінюються параметри температури, вологості та 
вмісту вуглекислого газу в приміщенні.

Структура системи. При проведені досліджень за основу було взято лабораторну си
стему припливної вентиляції, що складається з наступних основних елементів (рис. 1):

- радіального вентилятора з частотно-керованим асинхронним електроприводом;
- керованої повітряної засувки з приводом змінного струму, що обладнана дискрет

ними сенсорами крайніх положень і потенціометричним сенсором положення;
- сенсорів кліматичних параметрів зовнішнього і внутрішнього повітря;
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