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Разработана интегрированная цифровая система автоматической
стабилизации натяжения полотна бумаги и совмещения красок
на многосекционных рулонных печатных машинах, обеспечиваю?
щая оптимизацию и унификацию процессов на основе цифровых
средств измерения, обработки и регулирования, с использовани?
ем проблемно?ориентированных программных средств.
The integrated digital system of automatic stabilization of pull
of linen of paper and combination of inks on much sectional roll prin?
ting?presses is developed, providing optimization and standardization
of processes on the basis of digital facilities of measuring, treatment
and adjusting, with the use of the problem?oriented program facilities.
Постановка проблеми
Якість друкованої продукції при
можливих змінах у перехідних режи
мах роботи багатосекційних рулон
них друкарських машин в значній
мірі залежить від суміщення фарб,
яке в свою чергу є функцією пара
метрів натягу полотна паперу стріч
коживільного пристрою, деформації
полотна при друкуванні, неточності
формних та робочих циліндрів та
ін., що вимагає розробку нових під
ходів та їх застосування для органі
зації паралельних у часі процесів
стабілізації натягу полотна паперу
стрічкоживільного пристрою та ста
білізації суміщення фарб на кожної
секції друку у реальному масштабі
часу на основі результатів матема
тичного моделювання процесів
стрічкопровідних підсистем [4, 6,
10, 11].
Побудова та організація пара
лельного у часі процесу стабілізації
натягу полотна паперу стрічко
живільного пристрою та стабілізації
суміщення фарб на кожної секції
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друку базується інтеграції апарат
них засобів та на оптимізації і уніфі
кації програмних засобів визначен
ня та стабілізації суміщення фарб.
Результати моделювання процесів
у стрічкопровідних підсистемах та
процесів суміщення фарб [1, 2, 4]
надають можливість прогнозуван
ня можливих змін параметрів натя
гу полотна стрічкоживильного при
строю та суміщення фарб на кожній
секції друку та визначають напря
мок розробки програмноапарат
них засобів систем стабілізації су
міщення фарб на основі цифрових
засобів обробки інформації [1, 6, 8,
9]. Це показує тенденції для забез
печення якості друкованої про
дукції рулонних друкарських машин
за рахунок упередженої стабілізації
натягу полотна стрічкоживильного
пристрою та оптимізації регулюю
чої дії поздовжнього суміщення фарб
на кожній секції друку, що є актуаль
ною проблемою побудови сучасних
систем автоматичного регулюван
ня суміщення фарб.
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Аналіз попередніх досліджень
Тенденції процесів визначення
та регулювання натягу полотна
стрічкоживильного пристрою та
процесів стабілізації поздовжнього
суміщення фарб на багатосекцій
них рулонних друкарських машинах
на основі математичного моделю
вання показані у роботах [1—4, 7],
але не надано підходів інтегральної
організації та побудови процесів
стабілізації параметрів стрічкопро
відних систем на кожній секції дру
ку, що вимагає розробки та засто
сування методів і алгоритмів, які
дозволяють інтегровано вирішува
ти проблему стабілізації вказаних
процесів, за рахунок їх оптимізації
та уніфікації.
Тенденції побудови інтегрова
них систем автоматичної стабіліза
ції суміщення фарб вказують, що
основою їх проектування є об’єд
нання процесів аналізу математич
них моделей процесів натягу по
лотна паперу і суміщення фарб для
виявлення впливу кожного з них на
загальне суміщення фарб по кожної
секції друку, що потребує викорис
тання багатоканальних апаратних
засобів перетворення інформації і
об’єктивних методів її цифрової об
робки та ефективної оптимізації
процесу регулювання поздовжньо
го суміщення фарб.
Мета дослідження
Метою статті є висвітлення ре
зультатів досліджень ефективної
побудови апаратних засобів з уніфі
кацію програмних засобів, а на їх
основі інтегрованої системи стабі
лізації процесів суміщення фарб на
багатосекційних рулонних друкарсь
ких машинах у реальному масштабі
часу, з оптимізацією процесів регу
лювання технологічних параметрів
на основі сучасних швидкодіючих

засобах цифрового перетворення
та обробки інформації на кожній
секції друку.
Результати проведеного
дослідження
Підтримка заданої точності сумі
щення фарб на кожній секції друку
багатофарбових рулонних друкарсь
ких машин у реальному масштабі
часу є головною вимогою якості
друкованої продукції, яка може ста
більно забезпечуватися на основі
упередженої стабілізації натягу по
лотна стрічкоживильного пристрою
та оптимізації процесів стабілізації
поздовжнього суміщення фарб на
кожній секції друку за рахунок про
гнозування регулюючої дії. Побудо
ва систем цифрової стабілізації
суміщення фарб у багатосекційних
рулонних друкарських машинах ос
новується на статистичному методі
визначення і стабілізації натягу по
лотна [10] та уніфікованому алго
ритмі оптимізації регулюючої дії та
адаптивного регулювання [9], та на
результатах дослідження матема
тичних моделей суміщення фарб,
що стосуються аналізу деформації
стрічки, взаємної регулюючої дії та
методів їх реалізації [1—5]. Аналіз
математичних моделей суміщення
фарб [1, 2, 5] показує, якщо конт
роль параметрів виконувати по
кожній секції друку відносно першої
секції, а необхідну стабілізацію —
за допомогою зміни фази формно
го циліндра, то інтеграція цих про
цесів найбільше відповідають су
часній концепції побудови систем
цифрової стабілізації суміщення
фарб на кожній секції друку.
Виходячи з того, що процес на
тягу полотна стрічкоживильного
пристрою та процес поздовжнього
суміщення фарб на кожній секції
друку змінюються незалежно у часі,
необхідно застосовувати апаратні
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засоби вимірювання та регулюван
ня, які дозволяють послідовно у пев
ний термін часу контролювати вка
зані процеси [9], а програмні засо
би повинні застосовувати засоби
мультипрограмування [11] для за
безпечення синхронізації почерго
вого запуску процесів стабілізації
на визначений період часу, який
визначає псевдопаралельний ре
жим стабілізації програмного сере
довища мультипрограмування. Це
ставить умову для, щоб процеси
стабілізації натягу полотна та сумі
щення фарб по кожній секції друку
виконувались за час τстаб, який
менше часу проходження відповід
ної ділянки полотна паперу між
двома секціями друку:

де d — діаметр формного
циліндра; Vпол — швидкість полотна
паперу.
Згідно цього при проектуванні
програмноапаратних засобів ста
білізації повинно враховувати, що
загальний час стабілізації дорівнює
сумі часу стабілізації натягу полот
на та часу стабілізації суміщення
фарб на кожній секції друку:

де n — кількість секцій друку.
Тобто час стабілізації суміщення
фарб на всіх секції друку та час
стабілізації натягу полотна не повин
ні перевищувати половини загаль
ного часу стабілізації або бути взає
мо узгодженими між собою:

або

або

де k + l ≤ 1, що є основою побу
дови як апаратних засобів, так і
розробка уніфікованих програмних
засобів для виконання вказаних
процесів стабілізації у мультипро
грамному середовищі за фіксованих
час. Уніфіковані програмні засоби
на мові СI (рис. 1) забезпечують за
пуск процесів на час, який відво
диться для виконання процесу на
тягу полотна стрічкоживильного
пристрою і процесу стабілізації по

void stabiliz()
{
Process nat, sym;
st:
nat.newProcess(“C:\\PROGRAM\\NAT.PRO”);
sym.newProcess(“С:\\PROGRAM\\SYM.PRO”);
nat.endProcess(500);
sym.endProcess(1000);
goto st;
}
Рис. 1. Уніфіковані програмні засоби для виконання процесу стабілізації
натягу полотна і процесу стабілізації поздовжнього суміщення фарб
та встановлення часу стабілізації
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здовжнього суміщення фарб та
процедур, які визначають час на
переключення одного процесу на
інший.
В першій частині виконується
ідентифікація інтегрованих оболо
нок NAT.PRO та SYM.PRO, які визна
чають кількісний склад запуску
прикладних програм стабілізації
натягу, а у другій частині визначаєть
ся порядок та час виконання акти
візованих процесів. Опис програм
виконується на основі проблемно
орієнтованої мови [8], яка оптимізує
прикладну програму, забезпечує
стабільність результатів вимірю
вання, їх програмну корекцію та
математичну обробку, а також ста
білізацію процесів. Інтегрована
оболонка NAT.PRO складається з
програмного модулю вимірювання
та статистичної обробки натягу
(NAT_O.DAT), програмного модулю
аналізу (NAT_A.DAT) та програмно
го модулю регулювання натягу
(NAT_R.DAT), а інтегрована обо
лонка SYM.PRO складається з про
грамного модулю перетворення
аналогового сигналу (SYM_PA.DAT),
програмного модулю обробки ім
пульсних сигналів та визначення
суміщення фарб (SYM_OS.DAT) та
програмного модулю регулювання
суміщення фарб (SYM _R.DAT).
Дослідження показують, що за
стосування мультипрограмних за
собів реалізації програм сприяє
мінімізації процесів стабілізації па
раметрів у багато фарбових рулон
них друкарських машинах та підви
щує ефективність процесів авто
матизації апаратних засобів пере
творення і регулювання параметрів
за рахунок їх уніфікації.
Для автоматизації вимірювання
параметрів застосовується уніфі
кований багатоканальний аналого
цифровий перетворювач інфор

мації, який забезпечує необхідну
швидкодію для перетворення си
гналів у цифровий код, та уніфіко
ваний багатоканальний цифро
аналоговий перетворювача (ЦАП)
інформації для забезпечення регу
лювання процесами стабілізації
параметрів технологічних процесів
друку, керування якими здійснюєть
ся ЕОМ з проблемноорієнтованим
програмним забезпеченням для
опису процесів вимірювання, ана
лізу та регулювання відповідними
параметрами на основі мультипро
грамних засобів ідентифікації та
активізації виконання інтегрованих
оболонок рис. 2.
Згідно аналізу результатів циф
рового моделювання [1, 2, 5] вико
нана екстраполяція вперед по мак
симумах перехідних характеристик
(Х21, Х31, Х41, Х51) по п’яти секцій
друку та отримано аналітична залеж
ність для математичного обчислен
ня значення максимального прогно
зованого відхилення поздовжнього
суміщення фарб на послідуючих
секціях друку, що забезпечує замі
ну вимірювання суміщення фарб на
послідуючих секціях друку, почина
ючи з третьої, прогнозованими те
оретичними розрахунками (∆31,
∆41, ∆51, …, ∆81):
XN1 = k * 0,3037LN(N) + 0,3487,
де XN1 — максимальне прогно
зоване відхилення, N — номер сек
цій друку, M = N – 1,

На основі уніфікованого алго
ритму оптимізації регулюючої дії
[9] визначення прогнозованих мак
симальних значень відхилення по
здовжнього суміщення фарб на

133

М А Ш И Н И І А В ТО М АТ И З О В А Н І К О М П Л Е К С И

Рис. 2. Структурна схема функціонування інтегрованої системи автоматизації
процесів стабілізації параметрів
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послідуючих секціях друку (∆31, ∆41,
∆51, ..., ∆81) виконується по наступ
ним залежностям відносно другої
секції друку:

……………………………………….

Математичне обчислення про
гнозованих максимальних значень
відхилення поздовжнього суміщен
ня фарб відносно третьої секції
друку виконується по наступним
залежностям:

……………………………………..

Математичне обчислення про
гнозованих максимальних значень
відхилення поздовжнього суміщен
ня фарб виконується для послідую

чих секцій друку після кожного ви
мірювання, поки не визначимо для
8ої секції друку, при цьому для оп
тимізації процесу стабілізації мож
ливої регулюючої дії поздовжнього
суміщення фарб застосовується
зміна фази формного циліндра,
яка згідно результатів математич
ного моделювання забезпечує ста
білізацію поздовжнього суміщення
фарб тільки на обраній секції друку,
виключаючи необхідність стабілі
зації на інших секціях друку.
Висновки
1. Організація інтегрованої сис
теми автоматизації процесів стабі
лізації натягу полотна на основі
статистичного методу визначення і
стабілізації, уніфікованого алгорит
му оптимізації регулюючої дії поз
довжнього суміщення фарб та за
собів мультипрограмування у бага
то секційних рулонних друкарських
машинах дозволяє оптимізувати
процеси стабілізації та забезпечує
уніфікацію програмноапаратних
засобів, що сприяє підвищенню
ефективності процесів стабілізації,
тобто якості друкованої продукції.
2. Застосування проблемної орі
єнтації побудови програмного се
редовища для опису процесів ста
білізації надає можливість швидкої
адаптації при зміні алгоритмів ав
томатичної стабілізації та забезпе
чує точність вимірювання та регу
лювання технологічних параметрів.
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