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Разработан унифицированный алгоритм оптимизации
регулирующего действия продольного совмещения красок
в рулонных печатных машинах для автоматизации контроля
параметров на основе математических моделей
совмещения красок с использованием цифровых средств
обработки информации.
The unified algorithm of optimization of regulating action
of longitudinal overlapping of inks in rolled printed machines
for automation of the control of parameters is developed
on the basis of mathematical models of overlapping of inks
with use of digital means of processing of the information.
Постановка проблеми
Підтримка якості готової про
дукції, яка в значній мірі залежить
від натягу та деформація полотна,
суміщення фарб, неточності засто
сування формних та робочих цилін
дрів та ін., у процесі друку на бага
тосекційних рулонних друкарських
машинах вимагає розробки та за
стосування нових підходів для виз
начення і стабілізації прогнозованої
регулюючої дії поздовжнього сумі
щення фарб для кожної секції друку
на основі математичного моделю
вання процесу суміщення фарб.
При моделюванні процесів по
здовжнього суміщення фарб у ба
гатосекційних рулонних друкарсь
ких машинах можливо визначити
основні динамічні властивості про
цесу регулюючої дії поздовжнього
суміщення фарб на кожній секції
друку та визначити основні тенден
ції розробки програмноапаратних
засобів для адаптивної цифрової
стабілізації поздовжнього суміщен

ня фарб [6—8], що потребує впро
вадження нових методів та засобів
автоматизації процесів регулюван
ня суміщення фарб на основі уніфі
кованих алгоритмів регулювання,
які повинні забезпечити підвищен
ня якості процесу друку. У зв’язку з
цим розробка уніфікованого алго
ритму оптимізації прогнозованої
регулюючої дії поздовжнього сумі
щення фарб на кожній секції друку
є актуальною проблемою.
Аналіз попередніх досліджень
Загальні тенденції процесів кон
тролю поздовжнього суміщення
фарб та його необхідного регулю
вання на багатосекційних рулонних
друкарських машинах на основі ма
тематичного моделювання пока
зані у роботах [2—4], але у них не
надано системного підходу для за
безпечення послідовного прогно
зування оптимізації регулюючої дії
на наступних секціях друку для
підвищення ефективності процесів
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стабілізації параметрів, що вима
гає застосування методів, а на їх
основі алгоритмів, які дозволяють
інтегровано вирішувати проблему
адаптивної стабілізацію поздовж
нього суміщення фарб на кожній
секції друку.
Сучасні тенденції побудови за
собів автоматичної стабілізації по
здовжнього суміщення фарб свід
чать, що за рахунок детального
аналізу математичних моделей
суміщення фарб та використання
багатоканальних апаратних засобів
перетворення інформації і об’єкти
вних методів її цифрової обробки
можливо оптимізувати процес ре
гулювання поздовжнього суміщен
ня фарб на кожної секції друку.
Мета дослідження
Розробка уніфікованого алго
ритму для автоматизації процесів
контролю та визначення оптималь
них показників адаптивного регу
лювання поздовжнього суміщення
фарб на основі математичних мо
делей суміщення фарб на багато
секційних рулонних друкарських
машинах у реальному масштабі часу
за рахунок використання сучасних
швидкодіючих програмноапарат
них засобів вимірювання, передачі
та обробки дискретної інформації
на основі проблемної орієнтації.

Результати проведеного
дослідження
Розробка уніфікованого алго
ритму об’єктивного контролю та
адаптивного регулювання поздовж
нього суміщення фарб на багато
секційних рулонних друкарських
машинах основується на дослід
женнях математичних моделей су
міщення фарб [1, 3—6], що стосу
ються аналізу деформації стрічки,
взаємної регулюючої дії та методів
їх, реалізації [1, 2, 4, 5]. Аналізуючи
математичні моделі суміщення
фарб та методи реалізації [1, 2, 5]
можна зазначити, якщо контроль
проводиться по кожній секції друку
відносно першої секції, а процес
стабілізації виконувати з урахуван
ням регулюючої дії за допомогою
зміни фази формного циліндра, то
такий процес є найбільш адекватно
відповідає для розробки засобів
об’єктивного автоматичного конт
ролю та стабілізації поздовжнього
суміщення фарб.
Зважаючи на те, що найбільш
точним є контроль відносно першої
секції друку, то для визначення по
здовжнього суміщення фарб засто
суємо перехідну характеристику по
першій секції рис. 1.
Для застосування результатів
цифрового моделювання для сек

Рис. 1. Перехідна характеристика поздовжнього суміщення фарб відносно пер
шої секції друку
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Рис. 2. Уніфікований алгоритм оптимізації регулюючої дії поздовжнього
суміщення фарб для рулонних друкарських машинах
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Рис. 2. Уніфікований алгоритм
оптимізації регулюючої дії
поздовжнього суміщення
фарб для рулонних
друкарських машинах
(продовження)

цій друку більше п’яти виконано
аналіз за допомогою MS Excel та
вибрано на основі екстраполяції
вперед по максимумах перехідних
характеристик Х21, Х31, Х41, Х51
аналітичний вираз визначення мак
симального значення відхилення
поздовжнього суміщення фарб до
8ої секції друку:
X = 0,3037LN(N) + 0,3487,
де X — максимальне відхилення
перехідної характеристики, N —
номер секцій друку.
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Аналітична залежність застосо
вується для автоматичного визна
чення поздовжнього суміщення
фарб із прогнозуванням відхилення
на секціях друку, починаючи з 3ої
секції і до 8ої.
Алгоритм визначення поздовж
нього суміщення фарб рис. 2 почи
нається виміром на другій секції
друку X21вим, що забезпечує конт
роль на цій секції та визначення
прогнозованого максимального
відхилення поздовжнього суміщен
ня фарб на наступних секціях друку
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Рис. 2. Уніфікований алгоритм
оптимізації регулюючої дії
поздовжнього суміщення
фарб для рулонних
друкарських машинах
(закінчення)

(∆31, ∆41, ∆51,…., ∆81) для їх контро
лю та необхідної стабілізації регу
люючої дії другої секції: X21вим ≥ 0,5D

— прогнозоване максимально
го відхилення поздовжнього сумі
щення фарб на 3ій секції друку;

— прогнозоване максимально
го відхилення поздовжнього сумі
щення фарб на 4ій секції друку;

— прогнозоване поздовжнього
максимального відхилення сумі
щення фарб на 8ій секції друку,

де X21 — максимальне значення
перехідної характеристики у абсо
лютних одиницях для 2ої секції
друку; D — діапазон контролю су
міщення фарб [8].
Результати цифрового моделю
вання рис. 1 та визначена аналітич
на залежність максимального від
хилення поздовжнього суміщення
фарб по секціях друку надають
можливість визначити секції друку,
які потребують стабілізацію сумі
щення фарб.
Якщо, при аналізі прогнозова
ного максимального відхилення від
8ої секції друку до секції виміру,
для секції друку за номером N ви
конується нерівність ∆N1<0,5 D, то
для цієї секції друку та для секцій
друку з номерами менше стабі
лізація поздовжнього суміщення
фарб виконувати не потрібно.
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Рис. 3. Перехідна характеристика
поздовжнього суміщення фарб
відносно першої секції друку при зміні
фази формного циліндра

Аналогічним чином проводить
ся контроль та аналіз для посліду
ючих секцій друку. Спочатку по ре
зультатах вимірювання поздовж
нього суміщення фарб на 3ої сек
ції друку X31вим, потім на 4ій секції
друку X41вим і так далі на 8ої секції
друку X81вим виконується контроль
на вказаній секції та визначення
прогнозованого максимального
відхилення поздовжнього суміщен
ня фарб для необхідної стабілізації
на наступних секціях друку.
Для останньої секції друку не
обхідно виконати тільки контроль
поздовжнього суміщення фарб:
XN1вим ≥ 0,5D.
Аналіз перехідної характеристи
ки рис. 1 показує, що контроль та
необхідну стабілізації регулюючої
дії на відповідних секціях друку
потрібно виконати за час, що до
рівнює сталій часу. Тому для забез
печення оптимізацію процесу ста
білізації регулюючої дії поздовж
нього суміщення фарб у реальному
масштабі часу застосовується схе
ма зміни фази формного циліндра,
яка надає можливість виконувати
стабілізації тільки на обраній секції
друку рис. 3.
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Проведені дослідження показу
ють, що застосування алгоритму
вимірювання відносно першої сек
ції друку, та регулювання за раху
нок зміни фази формного циліндра
дозволяє оптимізувати процес
контролю та стабілізацію поздовж
нього суміщення фарб за рахунок
не значної регулюючої дії. Викори
стання уніфікованого алгоритму
забезпечить надійність стабілізації
та надасть змогу виконувати по
стійний циклічний контроль, аналіз
та регулювання поздовжнього су
міщення фарб у реальному мас
штабі часу.
Відповідно до викладеного мо
же бути побудована уніфікована
система автоматичного контролю,
аналізу та стабілізації поздовжньо
го суміщення фарб, яка значно під
вищить стабільність та ефективність
процесів стабілізації поздовжнього
суміщення фарб у рулонних дру
карських машинах за рахунок вико
ристання засобів із проблемною
орієнтацією для побудови про
грамних засобів.
Висновки
1. Побудова систем автоматич
ної стабілізації поздовжнього сумі
щення фарб на основі запропоно
ваного алгоритму дозволяє опти
мізувати процес стабілізацію,
значно підвищує точність та ефек
тивність процесів стабілізації та на
дає змогу забезпечити регулюван
ня суміщення фарб у реальному
масштабі часу.
2. Використання проблемно
орієнтованих засобів для опису та
реалізації програм процесів ста
білізації поздовжнього суміщення
фарб на основі запропонованого
алгоритму надає перспективи по
будови систем автоматичної стабі
лізації з використанням прогре
сивних технологій розробки про
грамноапаратних засобів.
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