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ВСТУП 

 

Інформація є важливим чинником науково-технічного 

прогресу. При цьому відбувається постійне зростання ролі 

інформаційних технологій. Метою вивчення курсу є набуття 

магістрами знань, вмінь та навичок застосування інформаційних 

технологій у науково-прикладній сфері водопостачання та 

водовідведення. Цілями навчальної дисципліни є: розкрити роль 

інформаційних технологій у наукових дослідженнях, поглибити 

вміння магістрів з пошуку цифрової наукової інформації, 

розкрити значення та способи застосування методів 

комп’ютерної обробки експериментальних даних, застосовувати 

спеціалізовані додатки для розроблення тривимірних моделей та 

розширені можливості MS додатків для автоматизації 

розрахунків, виробити навички підготовки наукової звітності з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

До виконання лабораторних робіт здобувачі вищої освіти 

допускаються після опрацювання даних методичних вказівок. 

Результати виконання кожної лабораторної роботи 

оформлюються в електронному вигляді (на комп’ютері). В кінці 

кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти представляє 

викладачу результати її виконання, а викладач оцінює ступінь 

виконання та заносить отримані бали у журнал. В разі 

невиконання певної лабораторної роботи з об’єктивних причин, 

здобувачі вищої освіти мають право її відпрацювати. Час та 

порядок відпрацювання визначається викладачем. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. Пошук електронної наукової 

інформації. 

 

Мета роботи: виконати пошук наукової інформації у 

відкритих інтернет ресурсах. 

 

Загальні відомості. 

Одним із етапів наукових досліджень є пошук та 

систематизація науково-технічної інформації за темою 

дослідження. Це включає відомості про досягнення в області 

досліджень, про оригінальні ідеї, про відкриті ефекти, наукові 

розробки, технічні рішення тощо та дозволяє не тільки детально 

вивчити все коло питань за темою досліджень, а й виключити 

затрати часу на вже вирішену проблему (завдання). Обсяги 

наукової інформації та ресурсів постійно зростають, інформація 

часто дублюється і виникає необхідність виявити оригінальну, 

найбільш цінну, актуальну на даний момент інформацію в 

компактному вигляді, що носить узагальнюючий характер та 

має високий ступінь повноти. Важливим для дослідника 

(магістра) також є максимально швидко та повно ознайомитися 

з джерелами необхідної інформації, що зумовлено її старінням 

унаслідок появи нових матеріалів або зниження потреби в ній. З 

розвитком інформаційних технологій важливим джерелом 

науково-технічної інформації є інтернет ресурси. 

В інтернет мережі наявна величезна кількість інформації, 

більша частина якої організована невпорядковано та 

розподілена між багатьма сайтами. Значна кількість організацій 

(в тому числі й офіційних) розташовує науково-технічну та іншу 

інформацію на власних сайтах. Тому для ефективного пошуку 

інформації в інтернет мережі використовують пошукові 

системи, наприклад, Google (http://www.google.com). 

Пошук інформації може здійснюватися у бібліотечних 

каталогах та картотеках, які представлені як у традиційному 

(паперовому), так і в електронному вигляді. Одним з 

найбільших джерел наукової інформації є сайт Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua). Структура сайту постійно оновлюється 
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і на момент написання вказівок у розділі «Наукові ресурси» 

були наявні: 

* Наукова періодика України (електронний архів наукових 

періодичних видань України). 

* Наукова електронна бібліотека (Політематичне зібрання 

електронних документів формується за пріоритетними 

напрямами науки, освіти, культури, економіки, виробництва, 

управління тощо). 

* Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини 

(Оцифровані документи історико-культурних фондів НБУВ: 

книги, періодика, стародруки, рукописи, ноти, карти, 

образотворчі матеріали). 

* Реферативна база даних «Україніка наукова» (Реферативна 

інформація про результати наукової діяльності вітчизняних 

учених і фахівців). 

* Наукові реферативні огляди (Тематичні реферативні огляди за 

пріоритетними напрямами наукової діяльності) 

* Автореферати дисертацій (Електронна повнотекстова колекція 

авторефератів дисертацій (1998 - 2011 рр.)). 

* Каталоги бібліотек установ Національної академії наук 

України (Інтегрований пошук у каталогах бібліотек установ 

НАНУ). 

* Імідж-каталог дисертацій (Каталог сканованих каталожних 

карток, розташованих як у каталожних шухлядах, за 

роздільниками). 

* Джерела наукової інформації (Інтернет-навігатор електронних 

джерел наукової інформації). 

* Електронні репозиторії (Наукові електронні ресурси 

відкритого доступу) 

В закладах вищої освіти також функціонують електронні 

бібліотечні каталоги: НУВГП (https://lib.nuwm.edu.ua), КНУБА 

(http://library.knuba.edu.ua), ХНУБА 

(https://kstuca.kharkov.ua/biblioteka), ХНУМГ імені 

О. М. Бекетова (https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/e-

resursi/elektronnij-katalog), ОДАБА (https://odaba.edu.ua/library), 

НУ «Львівська політехніка» (https://library.lpnu.ua), КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (https://www.library.kpi.ua) тощо. 
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Для пошуку наукової інформації за різними галузями знань 

та різними джерелами розроблені інформаційно-пошукові 

системи, наприклад, Google Scholar (https://scholar.google.com). 

Вона орієнтована на пошук інформації, включаючи рецензовані 

статті, дисертації, книги, реферати і звіти, що опубліковані 

видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, 

вищими навчальними закладами та іншими науковими 

організаціями. Також потрібно виділити наступні системи 

пошуку наукової інформації: Web of Science 

(https://cutt.ly/pGb7h4t), Scopus (https://www.scopus.com), 

CrossRef (https://www.crossref.org), Elsevier 

(https://www.elsevier.com). В НУВГП забезпечується вільний 

доступ здобувачам вищої освіти до перших двох пошукових 

систем. У розділі «Електронні ресурси» Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського надається доступ до науково-

інформаційних баз даних: EBSCO, ScienceDirect, Springer, 

Scopus та Web of Science. Міжнародні науково-інформаційні 

бази дозволяють ознайомитися з рефератами наукових 

публікацій, і за наявності їх відкритого доступу – з 

повнотектними документами. 

Для пошуку видань, що індексуються в наукометричній базі 

Scopus доцільно використовувати SCImago Journal Rank 

(http://www.scimagojr.com/). У вкладці Journal Rankings 

(https://www.scimagojr.com/journalrank.php) можна здійснювати 

пошук та сортування за категоріями: All subject areas – 

предметна область (хімічна інженерія, захист довкілля тощо); 

All subject categories – предметні категорії (водні науки та 

технології, управління стічними водами та осадами тощо); All 

regions / countries – країна видання; All types – тип видання 

(журнал, конференція, підручник); Year – рік видання. Пошук 

публікацій авторів у Scopus здійснюється у Search for an author 

profile (https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri). 

Для пошуку видань, що індексуються в наукометричній базі 

Web of Science (https://cutt.ly/kGINuV8), рекомендується 

відвідати сторінку https://publons.com/journal/?order_by=reviews, 

а для пошуку наукових публікацій – 

https://publons.com/publon/?order_by=date. 
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В закладах вищої освіти постійно поповнюються новими 

надходженнями цифрові репозиторії, де розміщуються: 

конспекти лекцій; методичні вказівки; навчальні посібники і 

підручники; автореферати; дисертації; статті; наукові видання 

університетів – http://ep3.nuwm.edu.ua (НУВГП). В нашому 

університеті видаються два фахових видання, пов’язаних з 

водопостачанням та водовідведенням: «Вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування», 

серія «Технічні науки» 

(http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/tehn), «Збірник наукових 

праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та 

споруди», а також «Студентський вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування» 

(https://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/stud-science). 

Як уже зазначалося, автореферати дисертаційних робіт 

можна переглянути на сайті Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського. Крім того, автореферати та 

дисертаційні роботи оприлюднюються на сторінка 

спеціалізованих вчених рад. До кінця 2021 року в Україні 

працювало 4 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських 

та кандидатських робіт за спеціальністю 05.23.04 – 

водопостачання, каналізація в: НУВГП, КНУБА, ХНУБА та 

ОДАБА. Кваліфікаційні роботи та відео прилюдних захистів 

аспірантів для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(PhD) розміщуються на відповідних сторінках відділів 

аспірантури закладів вищої освіти та наукових установ. 

Державне підприємство «Український інститут 

інтелектуальної власності» (Укрпатент) виконує функції 

Національного органу інтелектуальної власності 

(https://ukrpatent.org/uk). Використовуючи його ресурс 

«Спеціалізована БД (СБД) «Винаходи в Україні» 

(https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=302) можна здійснювати пошук 

патентів України (https://base.uipv.org/searchINV/), а саме: 

бібліографічні дані, опис до патенту (деклараційного патенту) 

на винахід (корисну модель), формулу, а також креслення, на які 

існують посилання в описі. 
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Здійснювати пошук інформації та обмінюватися думками з 

колегами-дослідниками можна в наукових порталах та 

соціальних мережах. Наприклад, ResearchGate 

(https://www.researchgate.net) – засіб міжнародного 

співробітництва між вченими з будь-яких наукових дисциплін, 

що містить веб-застосунки, включаючи семантичний пошук 

(пошук по резюме), обмін файлами, спільне користування базою 

публікацій, форуми, методологічні дискусії, групи тощо. 

Зареєстровані члени можуть створювати свій персональний блог 

у межах мережі. 

Корисну інформацію можна знайти на сайтах центральних 

та місцевих органів влади (Міністерство розвитку громад та 

територій України – https://www.minregion.gov.ua), професійних 

асоціацій (Асоціація водоканалів України – 

https://ukrvodokanal.in.ua, Міжнародна водна асоціація (IWA) – 

https://www.iwa.info/en), проєктних (ТОВ «Комфорт ЕКО» – 

https://www.komfort-eko.com) та експлуатаційних 

(РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» – http://vodarivne.com) 

організацій, виробників (ТОВ «UKRBIOTAL» – 

https://biotal.ua, ТОВ «Науково-виробниче об'єднання« Екософт» 

– https://ecosoft.ua) та дистриб’юторів водопровідно-

каналізаційної продукції. 

 

Хід роботи 

Виконати пошук наукової інформації у різних відкритих 

інтернет ресурсах за темою майбутньою кваліфікаційної роботи 

або за темою, отриманою від викладача.  

За результатами пошуку підготувати анотаційний звіт з 

кількістю електронних джерел не менше 15.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Апроксимація результатів 

експериментальних досліджень. 

 

Мета роботи: вивчити можливості Excel для апроксимації 

табличних даних; провести апроксимацію результатів 

експериментальних досліджень. 

 

Загальні відомості. 

Апроксимація – метод отримання за результатами 

експериментальних досліджень математичної залежності у=f(х), 

яка з достатньою точністю відтворює процес або явище, що 

досліджується. Найменування даного методу походить від 

латинського слова proxima – «найближчий». Функціональні 

залежності, отримані методом апроксимації експериментальних 

даних, називаються емпіричними. Емпірична залежність у=f(х) є 

математичною моделлю процесу або явища, що досліджується, 

результати якої дійсні тільки в межах зміни аргументу х. 

Необхідність у емпіричних залежностях виникає тоді, коли 

аналітичні залежності є складними і вимагають громіздких 

обчислень для практичного використання або ж тоді, коли 

аналітичні залежності взагалі відсутні. 

Виконання апроксимації результатів експериментальних 

досліджень складається з двох основних і послідовних етапів: 

* вибір загального вигляду типової функціональної залежності 

(апроксиманти); 

* розрахунок числових значень параметрів (коефіцієнтів). 

На першому етапі за результатами експериментальних 

досліджень будують графік та порівнюють його з графіками 

типових функцій і обирають загальний вигляд рівняння, яке 

буде найбільш подібно описувати процес або явище, що 

досліджується. 

Після вибору загального вигляду апроксимуючої функції 

переходять до розрахунку числових значень її коефіцієнтів. 

Залежно від типу обраної функції та вимог щодо точності 

результатів розрахунку застосовують такі методи: графічний 

метод; метод середніх; метод найменших квадратів. Найкращі 

результати при визначенні коефіцієнтів дає використання 
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методу найменших квадратів. Суть цього методу полягає в тім, 

що якщо всі вимірювання функції виконані з однаковою 

точністю та розподілені величини помилок вимірювань 

відповідають нормальному закону, то параметри рівняння, що 

досліджується, визначаються за умови, що сума квадратів 

відхилень виміряних значень від розрахункових приймає 

найменше значення. 

Автоматизувати апроксимацію експериментальних даних 

можливо з використанням Excel. Для цього зручно 

користуватися побудовою лінії тренду, яка може бути 

побудована із застосуванням одного з п'яти видів апроксимації: 

лінійної; експоненціальної; логарифмічної; поліноміальної; 

степеневої. Вважається, що апроксимація буде найкращою тоді, 

коли величина достовірності апроксимації максимально 

наближається до 1. 

 

Хід роботи. 

Побудуємо графік за результатами експериментальних 

досліджень (видаються викладачем). Для цього в листі 

електронних Excel формуємо таблицю вихідних даних 

(табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Вихідні дані для побудови графіка 

 
 

Далі необхідно виділити цю таблицю, зайти в меню 

«Вставка». У секції «Диаграммы» вибрати тип діаграми 

«Точечная с маркерами» (із зображенням експериментальних 

точок без їх з’єднання). Саме цей вид діаграм найбільш 

підходить для роботи з лінією тренду, а тому, і для застосування 

методу апроксимації в Excel. На екрані з’явиться побудований 

графік (рис. 2.1). 

Зайшовши у →Работа с диаграммами →Макет виконати 

налаштування найменування та легенди, підпису та формату 

осей (рис. 2.2). 
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Рис. 2.1.  Побудова графіка (крок 1) 

 

 
Рис. 2.2. Побудова графіка (крок 2) 

 

Для нанесення лінії тренду на графік підвести курсор миші 

до будь-якої експериментальної точки на графіку і натиснути 

праву кнопку миші. В меню, яке з’явилося на екрані, вибрати 

«Добавить линию тренда» – на екрані відобразиться вікно 

«Формат линии тренда» (рис. 2.3). В полі 1 вибрати тип лінії 

тренда (Линейная), в полі 4 – поставити галочки біля 

«показывать уравнение на диаграмме», «поместить на 
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диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2»). На 

листі відобразиться графік з лінією тренду (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.3. Вікно «Формат линии тренда» 

 

Згладжування, яке використовується в даному випадку, 

описується наступною формулою: y=a*x+b. Значення величини 

достовірності апроксимації може варіюватися від 0 до 1. Чим 

воно вище, тим апроксимація якісніша (достовірніша). При 

значенні даного показника не менше 0,85 згладжування можна 

вважати достовірним. 

Загальні види функцій згладжування (апроксимуючих 

кривих) наступні: експоненціальна: y=а*e^x; логарифмічна: 

y=a*ln(x)+b; степенева: y=а*x^n; поліноміальна – y=a6*x6+ 

a5*x5+a4*x4+a3*x3+a2*x2+a1*x+a0 (поліном шостого порядку).  
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Рис. 2.4. Побудова графіка з лінією тренду 

 

В Excel можна будувати поліноміальні лінії тренду 2-6 

порядку. Звичайно збільшення порядку поліному (позиція 5 

рис. 2.3) призводить до збільшення значення величини 

достовірності апроксимації. Порядок поліному визначає 

кількість екстремумів (максимумів і мінімумів) функції. При 

установці полінома другого порядку може бути присутній один 

екстремум, а при установці полінома шостого порядку – до 

п'яти. Поліноміальну лінію тренду найбільш успішно можна 

застосовувати в тому випадку, якщо експериментальні дані 

мають постійно мінливий характер. 

Змінюючи вид апроксимуючої кривої (поле 1, рис.2.3) 

знаходимо такий її вигляд, при якому значення величини 

достовірності апроксимації буде максимальним. При цьому 

потрібно прагнути використовувати якомога простіший вигляд 

лінії тренду. 

В Excel можна проводити екстраполяцію лінії тренду (її 

продовження за межі експериментальних точок, за якими вона 

побудована). Для цього потрібно ввести відповідні дані у поле 3 

рис. 2.3. Для корегування назви лінії тренду використовують 

поле 2 рис. 2.3. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Підбір і коригування 

параметрів пінополістирольної засипки. 

 

Мета роботи: визначити показники гранулометричного 

складу пінополістирольної засипки ситовим методом та з 

допомогою мікроскопу з мікрометрами. Використовуючи Excel 

обробити результати експериментальних досліджень та 

розробити рекомендації з коригування параметрів зернистої 

засипки. 

 

Загальні відомості та хід роботи. 

Ситовий метод. Крупність зерен та їх однорідність у шарі 

характеризуються даними ситового аналізу, що дозволяє 

визначити наступні показники: 

1. мінімальний (
мінd ), максимальний (

максd ) та еквівалентний 

(
еквd ), діаметри зерен засипки, мм 

 
100

екв

i i

d
P / d




 ,                              (3.1) 

де 
iP  – процентний вміст фракцій із середнім діаметром зерен 

id , мм; 

2. 10% та 80% діаметри (d10, d80) зернистої засипки, а саме 

діаметри шарів, які рівновеликі зернам засипки, дрібніше 

яких у даному матеріалі присутні відповідно 10% і 80% 

зерен; 

3. коефіцієнт неоднорідності засипки К. Для фільтрів 

рекомендується застосовувати засипку з коефіцієнтом 

неоднорідності К2,0, оскільки підвищення однорідності 

забезпечує кращі умови промивання засипки 

80 10K d d  .                                  (3.2) 

Ситовий аналіз фільтрувального матеріалу полягає в 

розсіюванні висушеного до постійної маси зразка середньої 
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проби на калібровочних ситах і визначенні процента матеріалу, 

який залишився на кожному ситі.  

Для проведення ситового аналізу відбирається 900…1000 см3 

висушеної засипки і розсіюється на калібровочних ситах. 

Бажано, щоб набір сит був з різницею в калібрі не більше 

0,25 мм. Об’єм залишків на ситах вимірюється мірним 

циліндром при незначному (рівному для всіх проб) ущільненні 

проби, шляхом легкого постукування по циліндру, або 

визначається маса залишків. Розбіжність між масою наважки та 

сумою мас фракцій більше 1% не допускається. Розбіжність в 

загальній масі треба розділити пропорційно вмісту кожної 

фракції. 

Об’єми (маси) залишків заноситься в табл. 3.1 та будують 

графік ситового аналізу (рис. 3.1): по осі абсцис відкладається 

калібр сита, а по осі ординат – кількість зернистого матеріалу, 

що пройшов через сита даного діаметру, в %. З графіка 

визначаються необхідні дані. 

Таблиця 3.1 

Результати досліджень гранулометричного складу засипки 

№ 

сита 

Калібр сита, 

мм 

Залишилося на ситі 
Пройшло через сито, 

% 

за масою, 

pm 

за об’ємом, 

pv 
за масою, 

Pm 

за об’ємом, 

Pv 
мг % мл % 

1 10       

2 7       

 

… 

 

… … … … …   

Під-

дон 
0     0 0 

∑ х  100  100 х х 

 

Розрахунок еквівалентного діаметра зерен засипки зручно 

виконувати в табличній формі (табл. 3.2). 
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Рис. 3.1. Графік гранулометричного складу засипки 

 

Таблиця 3.2 

Розрахунок еквівалентного діаметра зерен засипки 

Середній діаметр 

зерен, d, мм 

Залишилось на ситі, % 
pm/d, 

%/мм 

pv/d, 

%/мм 
за масою, 

pm 

за об’ємом, 

pv 

>10     

8,5     

… … … … … 

0,13     

∑ 100 100   

 

Враховуючи значний статичний заряд поверхні гранул 

пінополістиролу, його просіювання досить незадовільне, і, як 

наслідок, отримані значення будуть неточними. Враховуючи 

кулеподібну форму зерен полістиролу було запропоновано 

методику з використанням мікроскопу з мікрометрами. 

Мікроскоп (рис. 3.2) складається з чавунної основи 1, на яку 

змонтований вимірювальний стіл 2 з мікрометрами 

поздовжнього 3 та поперечного 4 переміщень та колонка 5, по 

направляючим якої за допомогою маховичків 6 пересувається 

кронштейн 7 з мікроскопом. На задній стінці основи вмонтовано 

освітлювальний пристрій – ліхтар 8. 
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Рис. 3.2 Фото мікроскопу з мікрометрами 

Для визначення параметрів засипки проводять вибірку 

гранул досліджуваного матеріалу, поклавши їх на скло 

вимірювального столика 2, за допомогою мікрометрів 3 та 4 

проводять вимірювання. Для цього повільно підкручуючи 

мікрометри підводять вимірювальний столик в таке положення, 

щоб при спогляданні в окуляр 8 бачити, що гранула торкається 

осі вертикальної або горизонтальної лінії сітки окуляра 

мікроскопа. Після цього знімають покази приладу. Тоді 

повертаючи мікрометри 3 або 4 (залежно від того, якої лінії 

торкається частинка) переводять столик у таке положення, при 

якому гранула протилежною стороною торкається осі цієї ж 

лінії, після цього знову знімають покази. Різниця між 

отриманими даними і буде рівна діаметру досліджуваного 

об’єкта в міліметрах. Такі ж дії потрібно виконати для всієї 

вибірки, а результати можна представити у вигляді таблиці 

(табл. 3.3). Вагомою перевагою даного методу є те, що 

результати дослідження будуть мати точність 0,05 мм. 
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Таблиця 3.3 

Результати визначення діаметрів зерен засипки 

№ заміру Покази мікроскопа d, мм dсист, мм P, % 

1 2 3 4 5 6 

1 4,295 5,41 1,115 0,375 3,33 

2 4,565 4,94 0,375 0,38 6,67 

… 

n=30 14,7 15,88 1,18 1,185 100,00 

*dсист – діаметр гранул розташований в порядку зростання від 

найменшого до найбільшого; Р=100/n*зам – процентний вміст 

фракцій із середнім діаметром зерен ≤dсист (n – кількість замірів; зам – 

номер заміру); 

** числа курсивом – для прикладу. 

 

За результатами табл. 3.3 будується графік Р=f(dсист) 

(див.рис. 3.1) та визначаються потрібні діаметри (d10, d80) і 

розраховуються значення K , 
еквd . Враховуючи однакове 

значення 
iP  та n/100P  , еквівалентний діаметр зерен 

засипки, мм, визначатиметься за формулою 

 


i

екв
d/1

n
d  .                                   (3.3) 

Результати досліджень показників зернистої засипки різними 

способами відображаються в табличній формі (табл. 3.4) з 

визначенням відносної похибки між різними методами. 

 

Таблиця 3.4 

Результати досліджень показників зернистої засипки 

№ 

з/п 
Показники 

d10, 

мм 

d80, 

мм 
K 

dекв, 

мм 

Відносна 

похибка, % 

1 
Ситовий за 

об’ємом 
     

2 Ситовий за масою      

3 
З використанням 

мікроскопу 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. Комп’ютерна обробка 

результатів багатофакторного експерименту. 

 

Мета роботи: опанувати практичні навички з застосування 

інформаційних технологій для отримання та оцінки 

математичної моделі за результатами багатофакторного 

експерименту. 

 

Загальні відомості. 

Розглянемо процес (явище), що може бути представлений у 

вигляді рівняння регресії (лінійна двофакторна модель) 

22110 XbXbby                                  (4.1) 

то, необхідна кількість дослідів 

422  KPN  ,                                 (4.2) 

де N  – число дослідів; K  – число факторів ( 21, XX ); P  – 

число рівнів варіювання. 

Кодовані змінні 
iX , визначаються наступним 

співвідношенням 

i

ii
i

x

xx
X




 0  ,                                    (4.3) 

де 
iX  – кодовані значення факторів (1, 2); 

ix  – натуральні 

(фізичні) значення факторів; 
ix0
 – натуральні значення 

нульового рівня факторів (середнього); 
ix  – натуральні 

значення інтервалу варіювання факторів. 

Натуральні значення нульового рівня факторів 

2

minmax

0

ii

i

xx
x


  ,                                (4.4) 
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де minmax , ii xx  – натуральні значення нижнього і верхнього 

рівнів фактору. 

Натуральні значення інтервалу варіювання факторів 

iii xxx 0max   .                                     (4.5) 

Однорідність дисперсії (відтворюваність дослідів) оцінюють 

за критерієм Кохрена 

2 2

1

N

дос. макс i

i

G S S


   ,                                (4.6) 

де 
.досG  – критерій Кохрена (розрахунковий); 

2

максS  – 

максимальна дисперсія досліду; 
2

iS  – дисперсія серії 

паралельних дослідів 

)1(

)(
1

2

2












m

yy

S

m

j

iij

i
 ,                               (4.7) 

де ijy  – значення функції відгуку в j-му паралельному досліді і-

го досліду; i
y  – середнє значення функції відгуку в і-му досліді; 

m  – кількість паралельних дослідів. 

Досліди вважають відтворюваними, якщо розраховане 

значення критерію Кохрена не перевищує табличне значення 

.. ТАБДОС GG  . 

В загальному вигляді коефіцієнти рівняння регресії 

визначаються за формулою 

1

1 N

jk i ij ik

i

b y X X
N 

   ,                              (4.8) 

або  



22 

0

1

1 N

i

i

b y
N 

   ,                                (4.9) 

1

1 N

j i ij

i

b y X
N 

   .                          (4.10) 

Для перевірки значимості коефіцієнтів рівняння регресії 

знаходять довірчий інтервал 

)1(

)( 2

1 1
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 ,                        (4.11) 

де 
2

0S  – помилка експерименту; 


N

i

iS
1

2
 – дисперсія 

експерименту (сума дисперсій N  дослідів); t  – табличне 

значення критерію Ст’юдента при 5% рівні значимості та числі 

степенів свободи  1 mNf . 

Коефіцієнт рівняння регресії значимий, коли його абсолютна 

величина більша за довірчий інтервал, тобто 

ab   .                                    (4.12) 

Якщо коефіцієнт регресії незначимий, то ним можна 

знехтувати. 

У процесі проведення експерименту виникає потреба 

перевірити відповідність експериментальних даних теоретичним 

передумовам, тобто перевірити гіпотезу дослідження. Перевірка 

експериментальних даних на адекватність необхідна також у 

всіх випадках на стадії аналізу теоретико-експериментальних 

досліджень. Методи оцінки адекватності засновані на 

використанні довірчих інтервалів, що дозволяють із заданою 

довірчою імовірністю визначати шукані значення оцінюваного 

параметра. Суть такої перевірки полягає у співставленні 
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отриманої або передбачуваної теоретичної функції 

 nxxxfy ...,,, 21  з результатами вимірювань. 

При малих виборках для оцінки адекватності доцільно 

застосовувати критерій Фішера. Критерій Фішера 

(експериментальний) 

 
 2

відт.

2

ад.

2

відт.

2

ад.
ФР

S;Smin

S;Smax
K   ,                             (4.13) 

де 
2

.адS  – дисперсія адекватності; 
2

.відтS  – генеральна дисперсія. 

Дисперсія адекватності 



















N

i

ipiад yy
BN

m
S

1

2

2

.
 ,                       (4.14) 

де B  – кількість членів (коефіцієнтів) у знайденому рівнянні, 

які залишилися після оцінки їх значимості (включаючи вільний 

член); piy  – значення шуканої величини, яке розраховане за 

отриманим рівнянням (теоретичне значення). 

В якості генеральної дисперсії приймається 

середньоарифметична виправлених дисперсій 

2 2

1

N

відт. i

i

S S N


  .                              (4.15) 

Функція (рівняння регресії) вважається адекватною при 

ФTФР KK   ,                                  (4.15) 

де ФTK  –табличний критерій Фішера, який залежить від числа 

ступенів свободи дисперсії адекватності BNКАД . , числа 

ступенів свободи дисперсії відтворюваності  1,  mNКВІДТ  і 

рівня значимості (як правило 0,05) або довірчої ймовірності (як 

правило 0,95) та приймається за довідковою літературою. 
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Якщо, ФTФР KK  , то отримане рівняння регресії 

неадекватно описує процес, що досліджувався, і необхідно 

переходити до рівнянь інших видів, в тому числі вищих 

ступенів, підвищувати точність вимірювання параметрів тощо. 

Якщо процес, який досліджується, описується рівнянням 

вищого порядку, наприклад взаємним впливом факторів 

21 XX  , тоді в матрицю вводиться ще один стовпець 21 XX   та 

визначається коефіцієнт 
12b . 

Рівняння регресії (лінійна двофакторна модель) отримують 

шляхом підстановки у (4.1) значень коефіцієнтів, які 

знаходяться за (4.8)-(4.10). Оскільки знайдені коефіцієнти 

розраховувалися з використанням кодованих значень факторів, 

то для переходу до натуральних факторів необхідно 

скористатися (4.3). 

 

Хід роботи. 

На основі експериментальних досліджень (табл. 4.1, 4.2) 

ефекту прояснення води у відстійнику від каламутності води, 

що обробляється, 1x , і швидкості руху води у відстійнику, 2x , 

необхідно: 

1. Перевірити відтворюваність дослідів. 

2. Визначити коефіцієнти регресійного рівняння, прийнявши 

лінійну двофакторну модель: 
22110 xbxbby  . Провести 

аналіз отриманих коефіцієнтів (як вони впливають на ефект 

очищення і в якій мірі). 

3. Визначити значимість коефіцієнтів. 

4. Знайти математичний опис процесу в околі точки 

факторного простору 01x =75 мг/дм3; 02x =22,5 мм/с. 

5. Перевірити адекватність отриманої математичної моделі 

(регресійного рівняння). У випадку її неадекватності прийняти 

регресійне рівняння виду 211222110 xxbxbxbby  . 

6. Виконати аналіз отриманої математичної моделі. 

7. Побудувати графік залежності ефекту прояснення води у 

відстійнику від каламутності води, що обробляється, і 
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швидкості руху води у відстійнику в області проведених 

експериментальних даних. 

Таблиця 4.1 

Умови проведення експерименту 

Характеристика 1x , мг/дм3 2x ,мм/с 

Основний рівень, 
ix0
 75,0 22,5 

Інтервал варіювання, 
ix  25,0 2,5 

Верхній рівень, maxix  100,0 25,0 

Нижній рівень, minix  50,0 20,0 

 

Таблиця 4.2 

Матриця планування та отримані експериментальні дані 

№ 

досліду 0X  
План 

Ефект прояснення води (дані 

паралельних дослідів), % 

1X  2X  1y  2y  

1 +1 -1 -1 45,0 47,0 

2 +1 +1 -1 51,1 48,9 

3 +1 -1 +1 41,5 42,5 

4 +1 +1 +1 35,1 37,5 

 

Виконання розрахунків зручно проводити в табличній формі 

(табл. 4.3–4.5) з використанням Excel. 

 

Таблиця 4.3 

Результати розрахунків дисперсій та ефектів прояснення 

води 

Позначення Пояснення Значення Сума 

і  № досліду     х 

іX0  Значення кодованого фактору 0     х 

іX1  Значення кодованого фактору 1     х 

іX2
 Значення кодованого фактору 2     х 

іx1 , мг/дм3 Значення натурального фактору 1     х 
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Позначення Пояснення Значення Сума 

іx2
, мм/с Значення натурального фактору 2     х 

іy1
 Ефект прояснення води в досліді 1     х 

іy2
 Ефект прояснення води в досліді 2     х 

іy  
Середній ефект прояснення 

паралельних дослідів 
    х 

іі yX 0
       

іі yX 1
       

іі yX 2
       

ііі yXX  21
       

2

1 )(


 іі yy       х 

2

2 )(


 іі yy       х 

2

iS  
Дисперсія серії паралельних 

дослідів 
     

Модель виду 
22110 xbxbby   

piy  
Ефект прояснення, визначений за 

рівнянням регресії 
    х 

2













ipi yy  Середньоквадратичне відхилення      

Модель виду 211222110 xxbxbxbby   

piy  
Ефект прояснення, визначений за 

рівнянням регресії 
    х 

2













ipi yy  Середньоквадратичне відхилення      
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Таблиця 4.4 

Результати розрахунків коефіцієнтів та критеріїв 

Gp =  /    =  

q(Gт) =  -    =  

Gт       =  

 висновок про відтворюваність дослідів 

b0 = 1 /  *  =  

b1 = 1 /  *  =  

b2 = 1 /  *  =  

b12 = 1 /  *  =  

f(t) =  *    =  

t        =  

а  =  /  *  =  

b0 висновок про значимість коефіцієнта 

b1 висновок про значимість коефіцієнта 

b2 висновок про значимість коефіцієнта 

b12 висновок про значимість коефіцієнта 
2

адS    /  *  =  

2Sвід  =  /    =  

ФРК  =  /    =  

.АДК  =  -    =  

.ВІДТК  =  *    =  

ФТК        =  

 висновок про адекватність моделі виду: y=b0+b1x1+b2x2 
2

адS  =  /  *  =  

2Sвід  =  /    =  

.АДК  =  -    =  

ФРК  =  /    =  

 
висновок про адекватність моделі виду: 

y=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. Розробка просторової 

моделі споруди водопостачання. 

 

Мета роботи: отримати базові навики створення 

тривимірних твердотілих моделей та розробити просторову 

модель перегородчатого змішувача. 

 

Загальні відомості. 

З розвитком нових технологій все чіткіше виявляються 

значні обмеження плоского проектування, що пов’язано з 

значними затратами часу на створення інженерних креслень, 

оскільки проєктант користується традиційним набором 

геометричних фігур і не оперує об’ємними елементами. При 

плоскому проєктуванні виникають значні труднощі для 

відображення складних поверхонь та елементів, доводиться 

вносити зміни у всі креслення при зміні окремих його елементів 

тощо. 

Сучасні додатки дозволяють на основі тривимірних 

твердотілих моделей їх розглядати у будь-якому положенні, 

отримувати автоматично плоскі креслення незалежно від 

складності моделі. Об'ємні моделі і плоскі креслення 

асоційовані між собою. Це означає, що будь-яка зміна, внесена в 

модель, відображається на всіх видах креслення. 

За тривимірною моделлю легко визначити її фізичні 

характеристики: площу поверхні, об'єм, координати центру мас, 

масу тощо. Тривимірні твердотілі моделі включають всю 

геометричну інформацію, необхідну для роботи систем 

інженерного аналізу. У цьому полягає одна з головних переваг 

3D-моделювання. Така модель може бути передана в будь-яку 

систему інженерних розрахунків для виконання її аналізу: 

розрахунку напружень і деформацій, частотного аналізу для 

визначення власних частот і форм коливань, теплових 

розрахунків тощо. 

Робота цих систем заснована на використанні методу 

кінцевих елементів, при якому тривимірна модель розбивається 

на елементарні об'ємні елементи різноманітної форми, які 
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одержуються при нанесенні на тверде тіло сітки кінцевих 

елементів. Розбиття моделі на сітку кінцевих елементів дозволяє 

відобразити реальну геометрію деталі або вузла і забезпечує 

високу точність рішень. 

Багато з сучасних систем інженерних розрахунків не вимагає 

від інженера докладного знання теорії, на якій базуються 

розрахунки методом кінцевих елементів. Маючи в своєму 

розпорядженні тривимірну модель деталі, користувач повинен 

вибрати необхідний йому вид розрахунку, визначити характер 

закріплення і зовнішні навантаження, які діють на деталь, а 

також вибрати з бібліотеки матеріал з якого вона 

виготовлятиметься. 

Якщо модель представляє собою складальну модель певного 

механізму, то для неї може бути виконаний кінематичний аналіз 

з визначенням координат швидкостей, прискорень і сил 

взаємодії окремих її ланок. На основі заданих параметрів деякі 

системи дозволяють створювати анімаційні ролики, які можна 

проглянути за допомогою стандартних засобів Windows. 

Спеціальні підсистеми створення фотореалістичних 

зображень дозволяють нанести на поверхню змодельованих 

деталей і вузлів різні текстури. 

У всіх сучасних системах тривимірного моделювання 

побудова твердотілих моделі виконується за загальним 

принципом, який полягає в послідовному виконанні операцій 

об'єднання, віднімання і перетину над об’ємними елементами 

(призмами, циліндрами, пірамідами, конусами тощо). 

Розрізняють наступні елементи твердотілих моделей: 

1. Грань – гладка (необов'язково плоска) частина поверхні 

деталі. Гладка поверхня деталі може складатися з декількох 

граней. 

2. Ребро – пряма або крива, що розділяє дві суміжні грані. 

3. Вершина – точка на кінці ребра. 

4. Тіло деталі – замкнута і безперервна область простору, 

обмежена гранями деталі. 

Крім того в моделі можуть бути присутніми додаткові 

елементи: символ початку координат, площини і осі (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Елементи об’ємних деталей 

 

Для створення об'ємних елементів використовується 

переміщення плоских фігур у просторі. Плоска фігура, в 

результаті переміщення якої утворюється об'ємне тіло 

називається ескізом, а саме переміщення– операцією.  

Ескіз може розташовуватися: на одній із стандартних площин 

проєкцій; на плоскій грані створеного раніше елементу; на 

допоміжній площині, положення якої визначене користувачем. 

Ескізи зображуються засобами модуля плоского креслення і 

складаються з окремих графічних примітивів: відрізків, дуг, кіл, 

ламаних ліній тощо. 

Виділяють чотири базових операції створення тривимірної 

моделі: 

* операція витискання – витискання ескізу в напрямку 

перпендикулярному площині ескізу. Переміщення 

прямокутника в напрямку, перпендикулярному його площині, 

приведе до формування призми, яку можна розглядати як 

прямокутну пластину певної товщини (рис. 5.2); 
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* операція обертання – обертання ескізу навколо осі, яка лежить 

у площині ескізу. В результаті повороту ламаної лінії на 360° 

навколо осі, яка лежить у площині ламаної, буде сформований 

об'ємний елемент. Цей елемент буде валом, що складається з 

циліндричних і конічних ділянок (рис. 5.3); 

* кінематична операція – переміщення ескізу вздовж 

направляючої. Якщо коло перемістити уздовж кривої, то буде 

одержаний об'ємний елемент, що є круглим стержнем 

визначеного діаметру та форми (рис. 5.4); 

* операція за перерізами – побудова об'ємного елементу за 

декількома ескізами (перерізами) – рис. 5.5. 

 
Рис. 5.2. Створення призми 

 
Рис. 5.3. Створення тіла 

обертанням 
 

 
Рис. 5.4. Створення стержня 

 
Рис. 5.5. Створення об’ємного 

елементу на основі ескізів 
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Хід роботи. 

Змішувачі призначені для швидкого та рівномірного 

розчинення реагентів у воді та повинні містити пристрої 

введення цих реагентів. Перегородчаті змішувачі можуть 

застосовуватися на водоочисних станціях середньої 

продуктивності. Він являє собою лоток прямокутного перерізу з 

трьома перегородками. В першій та третій перегородках 

влаштовуються проходи для води, які розміщуються в 

центральній частині перегородок. В середній перегородці 

передбачено два бокових проходи для води, які примикають до 

стінок лотка. Завдяки такій конструкції змішувача виникає 

турбулентність потоку води, яка рухається через змішувач, що 

забезпечує повне перемішування реагентів з водою. 

 
Рис. 5.6. Перегородчатий змішувач 

1 – днище (основа); 2 – вертикальні стінки; 3 – переливна перегородка; 

4 – змішувальні перегородки; 5 – отвори; 6 – переливне відділення; 7 – 

подавальний трубопровід води (Ø357х7); 8 – трубопровід введення 

коагулянту (Ø50х3); 9 – відвідний трубопровід (Ø426х7); 10 – 

переливний трубопровід (Ø168х4,5) 
 

Побудова твердотілої моделі починається із створення її 

основи – першого формоутворюючого елементу. В якості 

основи можна використовувати будь-який з чотирьох основних 

типів формоутворюючих елементів (рис. 5.2-5.4). Найчастіше в 

якості основи доцільно використовувати той елемент моделі, до 
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якого зручніше додавати всі інші елементи. В якості основи 

змішувача використаємо днище: 

1. Зайдемо в режим побудови ескізу (  Эскиз). 

2. Побудуємо прямокутник з розмірами 4500 х 700 мм. 

3. Вийдемо з режиму побудови ескізу, натиснувши кнопку (  

Эскиз). 

4. В Дереві моделі з’явився новий елемент – Эскиз:1. Виділимо 

його, натиснувши кнопку миші на цьому елементі. 

5. У вкладці Редактирование детали  натискаємо кнопку 

Операция выдавливания .  

6. Задаємо висоту основи 200 мм 

( ) та виходимо з цієї команди, 

натиснувши Ctrl + Enter. Побудовано основу, а в Дереві 

моделі з’явився новий елемент – Операция выдавливания:1. 

Тепер додамо до моделі стінки та перегородки: 

7. Мишкою вибрати верхню грань основи та перейти в режим 

побудови ескізу. 

8. Створити ескіз, який наведений на рис. 5.7 та вийти з режиму 

побудови ескізу. 

9. Вибрати команду Операция выдавливания та задати висоту 

видавлювання 1450 мм.  

10. В результаті цих дій в Дереві моделі з’явився новий елемент 

– Операция выдавливания:2, а модель набере вигляду, 

показаного на рис. 5.8. 

Тепер у змішувальних перегородках потрібно влаштувати 

отвори та зменшити висоту переливної перегородки. 

11. Виберемо одну з вертикальних граней переливної 

перегородки та зайдемо в режим побудови ескізу.  

12. Нарисуємо ескізи, наведений на рис. 5.9 та вийдемо з режиму 

побудови ескізу. 

13. В Дереві моделі з’явився новий елемент – Эскиз:3. Виділимо 

його. 
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Рис. 5.7. Ескіз вертикальних стінок 

 

 
Рис. 5.8. Змішувач з вертикальними стінками 

 

 
Рис. 5.9. Ескіз отвору в переливній перегородці 

 

14. У вкладці Редактирование детали  натискаємо кнопку 

Вырезать выдавливанием .  

15. Задаємо відстань видавлювання, рівною товщині 

перегородки – 50 мм ( ) та 
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виходимо з цієї команди. В Дереві моделі з’явився новий 

елемент – Вырезать элемент выдавливания:1, а висота 

переливної перегородки зменшиться на 300 мм. 

16. Аналогічно влаштовуємо отвори у змішувальних 

перегородках: І-ша – центральний отвір 700 х 180 мм; ІІ-га – 

два бокових отвори 550 х 110 мм; ІІІ-тя – центральний отвір 

400 х 310 мм. 

Тепер додамо технологічні трубопроводу.  

17. Спочатку створимо отвори під них. Ескізи будуються на 

відповідних гранях, і являтимуть собою кола з діаметрами, 

рівними зовнішнім діаметрам трубопроводів. 

18. При побудові трубопроводів використовується команда 

Операция выдавливания з додатковим налаштуваннями опій 

у вкладці Тонкая стенка. Тут задається напрямок та товщина 

стінки (рис. 5.10). 

 
Рис. 5.10. Налаштування параметрів тонкої стінки 

 

19. Використовуючи операцію видавлювання почергово додаємо 

воду в кожне змішувальне відділення на висоти 950, 800, 650 

та 500 мм відповідно. 

20. Для надання воді голубого та прозорого кольору у вкладці 

Свойства виконуємо налаштування (рис. 5.11). 

 
Рис. 5.11 Налаштування кольору та оптичних властивостей води 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. Розробка просторової моделі 

споруди водовідведення. 

 

Мета роботи: Розробити твердотілу модель пристрою для 

вимірювання витрат стічних вод. 

 

Загальні відомості. 

Стічна вода містить зважені та плаваючі частинки, що 

перешкоджають використанню закритих водомірних пристроїв. 

Стічна вода зазвичай пропускається через відкриті канали або 

по незаповненим трубопроводам. Найбільш поширеним 

пристроєм для вимірювання витрат стічних вод є лоток 

Паршаля. Лоток складається з трьох секцій відкритого каналу: 

звуження, вузької та розширення. Для визначення витрати води, 

що протікає через лоток Паршаля, необхідно виміряти рівень 

води в каналі перед цим пристроєм. 

В якості вимірювача рівня зазвичай використовуються 

витратоміри, що працюють за принципом «рівень-витрата», 

тобто такі, що визначають об’єм рідини, що протікає, за рівнем 

у заданому перерізі. 

Переваги лотків, встановлених у відкритих каналах, 

полягають в тому, що вони обумовлюють низькі втрати напору 

та забезпечують здатність до самоочищення. Наприклад, в 

програмі поставок компанії MJK (Данія) є лотки Паршаля для 

вимірювання витрат в наступних діапазонах: 

Ширина звуження, мм 
Діапазон витрат, м3/год 

Маса, кг 
Qmin Qmax 

50 10 100 10,3 

75 27,5 275 16,5 

150 60 600 33 

225 12 1200 43,5 

300 20 2000 100 

 

Лотки Паршаля компанії MJK виготовляються з фібергласу, 

розраховані на транспортування рідини з водневим показником 
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3…10 одиниць, в інтервалі температур -20…+30°С (з 

короткочасними підвищеннями до +90°С). 

При проектуванні та будівництві вузлів обліку стічних вод з 

водомірними лотками одним з основних питань є монтаж 

вимірювального лотка (Паршаля, Палмера-Боулюса, Вентурі 

тощо) в колодязі. Звичайно при цьому виконується досить 

великий обсяг робіт по юстируванню (точній підгонці, 

регулюванню, вивірянню пристрою) та подальшому 

бетонуванню. Це виправдано, так як в результаті отримують 

конструктивно міцний, точний і доступний в обслуговуванні 

вимірювальний інструмент, який справно служить довгі роки. 

Недоліками такого способу є досить тривалі терміни робіт і 

потреба в персоналі високої кваліфікації. 

Йдучи назустріч споживачеві, багато виробників розробили 

та випускають різні збірні модулі (як правило, з поліпропілену), 

які максимально спрощують процес приєднання лотків Паршаля 

до існуючих комунікацій і закріплення їх в колодязях, шахтах 

тощо. Модулі поставляються прямокутної або круглої форми 

для вимірювальних лотків різних розмірів і можуть 

розміщуватися на різній глибині. У зв'язку з масовим 

виробництвом їх вартість порівняно невисока. 

 
Рис. 6.1. Монтаж лотка Паршаля в колодязі 

 

Лотки Пашаля також використовують як змішувачі (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Лоток Паршаля (Q = 1400...4200 м3/добу) 

1 – підвідний лоток; 2 – перехід; 3 – підвідний розтруб; 4 – горловина;  

5 – відвідний розтруб; 6 – відвідний лоток; 7 – створ повного 

перемішування; 8 – введення розчину хлору 

 

Хід роботи 

1. Розробити твердотілу модель пристрою для вимірювання 

витрат стічних вод. В якості вихідних даних використати 

рис. 6.2. Приклад твердотілої моделі наведений на рис. 6.3. 

2. З розробленої моделі сформувати креслення, яке містить: 

план та поздовжній розріз, аксонометрію пристрою для 

вимірювання витрат стічних вод. Розміри повинні бути 

асоціативними. Приклад виконання креслення наведений на 

рис. 6.4. 

 
Рис. 6.3. Твердотіла модель лотка Паршаля (приклад виконання) 
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Рис. 6.4. Креслення лотка Паршаля (приклад виконання) 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. Розробка складальної моделі 

водопровідного вузла. 

 

Мета роботи: виконати моделювання водопровідних 

фасонних частин та складальну модель водопровідного вузла. 

 

 

Загальні відомості. 

Матеріал труб водоводів і водопровідних мереж систем 

господарсько-питного водопостачання не повинен викликати 

погіршення якості води відповідно до ДержСанПіН. Матеріал і 

клас міцності труб необхідно вибирати на основі статистичного 

розрахунку з урахуванням санітарних умов, агресивності ґрунту 

та води, умов роботи трубопроводу і вимог до якості води. 

Як правило, рекомендують застосовувати неметалеві труби 

(напірні залізобетонні, пластмасові). Відмова від застосування 

неметалевих труб повинна бути обґрунтована в кожному 

окремому випадку. 

При застосуванні металевих труб, особливо сталевих, 

необхідно передбачити захист їх зовнішньої та внутрішньої 

поверхонь від корозії. для захисту внутрішньої поверхні 

металевих труб від корозії потрібно передбачати внутрішнє 

антикорозійне захисне покриття: цементно-піщане, 

лакофарбове, цинкове, із поліетиленових труб чи плівок, 

синтетичних смол тощо. 

Для залізобетонних та азбестоцементних трубопроводів 

дозволяється застосовувати металеві фасонні частини. У 

більшості випадків використовуються стальні, рідше чавунні 

фасонні частини. При цьому чавунні фасонні частини 

поставляються заводами-виробниками, а сталеві виготовляються 

з труб чи стандартних сталевих приварних фасонних частин 

безпосередньо на будівництві. Для пластмасових труб потрібно 

застосовувати пластмасові фасонні частини, а при їх 

відсутності, наприклад, пожежних підставок – чавунні чи 

сталеві. 
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І. Труба стальна електрозварна прямошовна. 

 

1) dу=100мм, dз=108мм, t=3мм, l=1,5м 

2) dу=150мм, dз=159мм, t=4,5мм, l=1,5м 

3) dу=200мм, dз=219мм, t=4,5мм, l=1,5м 

4) dу=250мм, dз=273мм, t=6мм, l=1,5м 

5) dу=300мм, dз=325мм, t=7мм, l=1,5м 

 

 

 

ІІ. Сталеві плоскі приварні фланці 

 

Труба Фланець Болти та гайки Приварка 

dу d D D1 d1 b 
кіль 

кість 

діа-

метр 

дов-

жи 

на 

болта 

С S H 

100 108 205 170 18 18 4 М16 60 5 4 6 

150 159 260 225 18 20 8 М16 65 5 4,5 6 

200 219 315 280 18 22 8 М16 70 7 6 8 

250 273 370 335 18 24 12 М16 70 9 8 10 

300 325 435 395 23 24 12 М20 75 9 8 10 
 

 

 

 

ІІІ. Сталеві довгі патрубки фланець-гладкий кінець 

 
Розміри та місце приварки фланців 

прийняти згідно п.ІІ, l=1,5м 

1) dу=100мм, dз=108мм, t=3мм 

2) dу=150мм, dз=159мм, t=4,5мм 

3) dу=200мм, dз=219мм, t=4,5мм 

4) dу=250мм, dз=273мм, t=6мм,  

5) dу=300мм, dз=325мм, t=7мм, 
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ІV. Відводи крутовигнуті безшовні, приварні, сталеві з 

кутом 45°, 60°, 90° 

 
Dу Dн r, L1 L2 L3 s 

100 108 150 87 62 4 

150 159 225 130 93 4,5 

200 219 300 173 124 6 

250 273 375 217 155 7 

300 325 450 260 186 8 

 

V. Трійники прохідні сталеві 

 

1) dу=100мм, dз=108мм, t=3мм, 

L=200мм, l=90мм 

2) dу=150мм, dз=159мм, t=4,5мм, 

L=250мм, l=140мм 

3) dу=200мм, dз=219мм, t=4,5мм, 

L=300мм, l=190мм 

4) dу=250мм, dз=273мм, t=6мм, 

L=350мм, l=240мм 

5) dу=300мм, dз=325мм, t=7мм, 

L=400мм, l=290мм 

 

VІ. Заглушки фланцеві 

Основні розміри заглушок фланцевих прийняти аналогічно 

розмірам сталевих плоских приварних фланців. 

 

Хід роботи. 

1. Виконати моделювання фасонних частин одного діаметру 

згідно схеми, наведеної на рис. 7.1. 

2. Створити складальну модель ділянки водопровідної мережі 

(рис. 7.1, 7.2). 
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Рис. 7.1. Схема водопровідного вузла 

 

При виконанні роботи довжину трубопроводів і патрубків 

прийняти рівною 300 мм. 

 
Рис. 7.1. Приклад виконання завдання (вид відображення – Каркас) 

 
Рис. 7.1. Приклад виконання завдання (вид відображення – Півтонове) 
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Розглянемо особливості створення окремих фасонних частин 

водопровідного вузла. 

 

І. Створення трійника. 

1. Створення ескізу в площині 

ZX. 

 

2. «Операция выдавливания» з 

параметрами: «Средняя 

плоскость», «Расстояние» – 

200 мм.  

 

3. Створення ескізу в площині 

XY аналогічно п.1. 
 

4. «Операция выдавливания» з 

параметрами: «Прямое 

направление», «Расстояние» – 

90 мм. 

 
5. Вибрати операцію 

«Оболонка», утримуючи 

кнопку «Ctrl», вказати три 

торцеві грані. 

 

6. У вкладці «Тонкая стенка» 

вибрати побудову «внутрь» та 

задати товщину 3 мм. 
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ІІ. Створення коліна. 

1. Створення ескізу в площині 

ZX. 

 
2. Створення ескізу в площині 

ZY з початком у центрі 

координат. 

 
3. Вибрати «Кинематическая 

операция» з товщиню стінки 

4 мм «всередину». 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. Розробка оптимізаційної 

моделі водопостачання підприємства. 

 

Мета роботи: отримати навички використання вбудованих 

засобів оптимізації Excel при розв’язуванні задач ВВ. 

 

Загальні відомості. 

Процедура «Поиск решения» Excel являє собою потужний 

інструмент для виконання складних обчислень. Вона дозволяє 

знаходити значення змінних, які задовольняють указаним 

критеріям оптимальності, за умови виконання заданих 

обмежень. 

Найкращі результати вона дозволяє одержати для задач 

випуклого (у тому числі лінійного) програмування при умові 

відсутності обмежень типу «дорівнює». 

«Поиск решения» можна використати і для розв’язування 

задач математичного програмування інших типів, але в цьому 

випадку процедура пошуку часто закінчується невдачею, а при 

успішному результаті знаходиться лише один з локальних 

оптимумів. Тому, перед розв’язуванням таких задач за 

допомогою даної процедури, доцільно провести аналітичні 

дослідженням на предмет властивостей області припустимих 

рішень, щоб вибрати початкові значення, які найбільш 

підходять, і зробити правильний висновок про якість і 

практичне застосування отриманого розв’язку. 

Результати оптимізації оформляються у вигляді звітів трьох 

типів: 

 Результати. Відображаються вихідне (до оптимізації) і 

оптимальне значення цільової функції, значення змінних до і 

після оптимізації, а також формули обмежень і додаткові 

відомості про обмеження. 

 Стійкість. Містить відомості про чутливість рішення до 

малих змін у формулі цільової функції або у формулах 

обмежень. Звіт не створюється для моделей, значення 

змінних у яких обмежені безліччю цілих чисел. 



47 

 Межі (Обмеження). Складається з верхнього та нижнього 

значення цільової функції і списку змінних, що впливають на 

неї, їх нижніх і верхніх границь. Звіт не створюється для 

моделей, значення змінних у яких обмежені безліччю цілих 

чисел. Нижньою границею є найменше значення, що може 

приймати змінна (клітинка впливу) за умови, що значення 

інших змінних (клітинок впливу) фіксовані і задовольняють 

заданим обмеженням. 

Для розв’язування задачі оптимізації необхідно:  

1. На робочому аркуші Excel створити таблицю вихідних даних, 

у якій повинні відображатися формули (→Формулы 

→Показать формулы). 

2. Запустити процедуру пошуку рішення, виконавши команду 

→Данные →Поиск решения (якщо кнопки немає, то 

→Файл →Параметры →Найстройки →Надстройки Excel 

→Поиск решения), і в діалоговому вікні, що з'явилося, 

заповнити поля: 

 Встановити цільову клітинку: 

 Змінні клітинки: 

 Обмеження: 

Цільова клітинка – клітинка на робочому аркуші з 

таблицею вихідних даних, куди занесена формула цільової 

функції. 

Змінні клітинки – клітинки з таблиці вихідних даних, що 

відображають значення змінних, які необхідно знайти в 

результаті оптимізації. Клітинки не повинні містити формули, 

їхні значення повинні впливати на значення цільової клітинки. 

Рекомендується перед початком оптимізації вводити в ці 

клітинки початкові значення, які максимально наближаються до 

оптимального значення, що прискорює пошук рішення та 

підвищує шанси на його успішне завершення. 

Обмеження – задаються за допомогою кнопки Добавить і 

відображають зв'язок формул обмежень із їхніми вільними 

членами. Обмеження можуть бути як скалярними (наприклад, 

A1<=3; A2<=A3, де A1, A2, A3 – імена клітинок Excel), так і 

векторними (наприклад, A1:A10>=B1:B10, де A1:A10, B1:B10 – 

діапазони клітинок). 
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3. Отримати звіти оптимізації та провести їхній аналіз. 

 

Хід роботи. 

Використання оптимізаційних можливостей Excel 

розглянемо на прикладі задачі. На технологічні потреби 

підприємства необхідно Q0 води на добу. Вимоги до якості води 

наступні: концентрація завислих речовин – не більше Р0; 

забарвленість води – не більше К0. Вода для потреб 

підприємства може забиратися з трьох джерел водопостачання. 

Максимальна добова продуктивність першого водозабору 

становить Q1, другого – Q2, третього – Q3. Вартість добування і 

транспортування м3 води становить: для першого водозабору – 

С1, для другого – С2, для третього – С3. Відповідно концентрація 

завислих речовин у воді водозаборів становить Р1, Р2, Р3; 

забарвленість – К1, К2, К3.  Необхідно визначити кількість води 

(добові витрати), яку необхідно забрати з кожного водозабору 

при умовах мінімальних затрат на транспортування води та 

забезпечення необхідної якості води. 

Для розв’язку цієї задачі сформуємо цільову функцію 

(рівняння) собівартості м3 води для підприємства 

(С1·q1+ С2·q2+ С3·q3)/Q0→мінімум ,                   (8.1) 

де q1, q2, q3 – продуктивність відповідно першого, другого та 

третього водозаборів. 

Формуємо обмеження: 

1. Якість води повинна задовольняти споживача: 

a. за каламутністю: 

(P1·q1+ P2·q2+ P3·q3)/Q0≤P0 ;                        (8.2) 

b. за забарвленістю: 

(K1·q1+ K2·q2+ K3·q3)/Q0≤K0 ;                       (8.3) 

2. Забезпечення необхідної кількості води для потреби 

підприємства: 

(q1+ q2+ q3)=Q0 ;                               (8.4) 

3. Максимальні дебети водозаборів не повинні перевищувати 
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відповідно Q1, Q2, Q3 

q1≤Q1, q2≤Q2, q3≤Q3 .                            (8.5) 

Оскільки, в даній задачі потрібно знайти мінімум функції 

(мінімальна собівартість) при умовах, що її змінні приймають 

невід’ємні значення і задовольняють деякій системі лінійних 

нерівностей, то дана задача являється задачею лінійного 

програмування. 

 

 
Рис. 8.1. Схема можливих джерел водопостачання підприємства 
 

Розв’язок задачі лінійного програмування можна знайти 

використовуючи симплекс-метод або метод штучного базису. 

Симплекс метод розв’язку задач лінійного програмування 
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заснований на переході від одного опорного плану до іншого, 

при якому значення цільової функції зростає, при умові, що дана 

задача має оптимальний план і кожний її опорний план 

являється невиродженим. 

 

 

Порядок виконання: 

1. Завантажити Excel. 

2. Сформувати на робочому аркуші таблицю, що описує модель 

задачі. Внести в клітинки необхідні формули. Таблицю для 

зручності можна розділити на 5 зон. 

2.1. Змінні. Визначається перелік змінних і у суміжних 

колонках уводяться спочатку назви змінних, потім їхні 

початкові значення (до оптимізації). 

2.1.1. Позначення. Умовне позначення змінної. 

2.1.2. Значення. Задаються початкові значення змінних. 

2.2. Цільова функція. Під змінними ввести назву Цільова 

функція і у сусідній клітинці задати формулу цільової 

функції. 

2.2.1. Позначення. Умовне позначення цільової функції. 

2.2.2. Значення. Задається формула, що описує цільову 

функцію (у виді формули). 

2.2.3. Формула. Задається формула, що описує цільову 

функцію (у текстовому виді). 

2.3. Обмеження. Даються короткі назви обмежень, які 

використовуються. 

2.3.1. Позначення. Умовне позначення обмежень. 

2.3.2. Значення. Задаються формули, що описують 

обмеження (у виді формули). 

2.3.3. Формула. Задаються формули, що описують 

обмеження (у текстовому виді). 

2.3.4. Константа (Вільний член). Значення, набране в цьому 

стовпці, показує максимальне або мінімальне значення, 

що може приймати формула. 
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Таблиця 8.1 

Вихідні дані 

№ 

з/п 
Найменування 

Позна-

чення 

Од. 

вим. 

Значе-

ння 

1 
Витрати води на технологічні 

потреби підприємства 
Q0 м3/добу 1000 

2 

Максимальнодопустима 

каламутність води для 

технологічних потреб 

підприємства 

Р0 мг/дм3 2 

3 

Максимальнодопустима 

забарвленість води для 

технологічних потреб 

підприємства 

К0 град. 25 

4 

Вартість добування і 

транспортування м3 води для 

першого водозабору 

С1 грн/м3 1,9 

5 

Вартість добування і 

транспортування м3 води для 

другого водозабору 

С2 грн/м3 1,45 

6 

Вартість добування і 

транспортування м3 води для 

третього водозабору 

С3 грн/м3 1,6 

7 

Максимальна добова 

продуктивність першого 

водозабору 

Q1 м3/добу 480 

8 

Максимальна добова 

продуктивність другого 

водозабору 

Q2 м3/добу 560 

9 

Максимальна добова 

продуктивність третього 

водозабору 

Q3 м3/добу 670 

10 

Концентрація завислих 

речовин у воді першого 

водозабору 

Р1 мг/дм3 0,5 

11 
Концентрація завислих 

речовин у воді другого водоз. 
Р2 мг/дм3 1 
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№ 

з/п 
Найменування 

Позна-

чення 

Од. 

вим. 

Значе-

ння 

12 

Концентрація завислих 

речовин у воді третього 

водозабору 

Р3 мг/дм3 5 

13 
Забарвленість води першого 

водозабору 
К1 град. 10 

14 
Забарвленість води другого 

водозабору 
К2 град. 10 

15 
Забарвленість води третього 

водозабору 
К3 град. 40 

 

Таблиця 8.2 

Робочий аркуш Excel із записами таблиці вихідних даних для 

моделі оптимізації 
 A B C D E 

1 Змінні 
Позна-

чення 

Зна-

чення 
  

2 
Дебіт І-го 

водозабору, м3/добу 
q1 0   

3 
Дебіт ІІ-го 

водозабору, м3/добу 
q2 0   

4 
Дебіт ІІІ-го 

водозабору, м3/добу 
q3 0   

5      

6 Цільова функція 
Позна-

чення 

Зна-

чення 
Формула  

7 Вартість води, грн С0 0 
С1·q1+С2·q2+ 

С3·q3 
мін 

8      

9 Обмеження 
Позна-

чення 

Зна-

чення 
Формула 

Конс-

танта 

10 

Концентрація 

завислих речовин, 

мг/дм3 
Р0р 0 

Р0р=(P1·q1+ 

P2·q2+P3·q3)/

Q0≤P0 

2 

11 
Забарвленість води, 

град 
К0р 0 

К0р=(K1·q1+ 

K2·q2+K3·q3)/

Q0≤K0 

 

25 
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 A B C D E 

12 

Витрати води на 

технологічні 

потреби 

підприємства, 

м3/добу 

Q0р 0 
Q0р=(q1+q2+ 

q3)≥Q0 
1000 

13 
Дебіт І-го 

водозабору, м3/добу 
Q1р 0 Q1р=q1≤Q1 480 

14 
Дебіт ІІ-го 

водозабору, м3/добу 
Q2р 0 Q2р=q2≤Q2 560 

15 
Дебіт ІІІ-го 

водозабору, м3/добу 
Q3р 0 Q3р=q3≤Q3 670 

 

3. Дати команду →Данные →Поиск решения. 

 
Рис. 8.2. Діалогове вікно «Поиск решения» 

 

3.1. У діалоговому вікні Поиск решения в поле Установить 

целевую ячейку ввести адресу клітинки, що містить 

формулу цільової функції (в даному випадку позначення 

клітинки C0). 

3.2. Установити перемикач «Равной: минимальному 

значению». 

3.3. У поле «Изменяя ячейку:» увести діапазон клітинок, 

які відображають початкові значення змінних (в даному 

випадку – С2:С4). 
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3.4. Використовуючи кнопку «Добавить», ввести в поле 

«Ограничения:» всі обмеження, передбачені задачею. У 

діалоговому вікні «Добавление ограничений» в полі 

«Ссылка на ячейку:» вказати клітинку, яка містить 

формулу обмеження, потім у наступному вікні зі списку, 

що розкривається, вибрати логічний оператор, який 

відображає відношення між формулою і вільним членом та 

у поле «Ограничение» ввести посилання на клітинку з 

вільним членом даного обмеження. В результаті буде запис 

(див. рис. 8.2). 

4. У діалоговому вікні «Поиск решения» натиснути кнопку 

«Параметры». Встановити прапорець «Линейная модель» 

(це прискорює пошук рішення) і задати умови невід’ємності 

змінних, установивши прапорець «Неотрицательные 

значения» в діалоговому вікні «Параметры поиска 

решения». Натиснути кнопку ОК і перейти в діалогове 

вікно «Поиск решения».  

 
Рис. 8.3. Діалогове вікно «Параметры поиска решения» 

 

5. У діалоговому вікні «Результаты поиска решения» 

встановити перемикач «Сохранить найденое решение», 

вибрати типи звітів «Результаты», «Устойчивость», 
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натискаючи по їхніх назвах лівою кнопкою миші, і 

натиснути кнопку ОК. 

 
Рис. 8.4. Діалогове вікно «Результаты поиска решения» 

 

6. Проаналізувати отримані звіти. Аналізуючи отриманий 

розв’язок, доцыльно брати до уваги фактори, що впливають 

на цільову функцію і відповідно знижують або збільшують її 

значення. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. Створення макросів. 

 

Мета роботи: ознайомитися з інструментом запису 

макросів; ознайомитися зі структурою та отримати базові 

навички роботи в редакторі VBA. 

 

Загальні відомості. 

Додатки Microsoft Office можливо використовувати: 

1. як готовий універсальний інструмент для вирішення певних 

завдань (підготовка текстових документів, виконання 

нескладних математичних розрахунків тощо); 

2. як інструментальне середовища для розробки власних 

додатків, які вирішують специфічні задачі ефективнішим 

способом. 

Засоби програмування додатків в Microsoft Office – це засоби 

роботи з макросами і мова та середовище програмування Visual 

Basic for Applications (VBA). VBA – мова розроблена компанією 

Microsoft, яка не є самостійною, а призначена для автоматизації 

процесів у пакеті Microsoft Office. VBA широко 

використовується в Excel, а також в Access, Word та інших 

додатках. За допомогою VBA можна надавати команди Excel, 

що робити з колонками, рядками, значеннями в клітинках, 

переміщати, додавати, сортувати листи, виводити заздалегідь 

запрограмовані повідомлення, писати свої формули та функції 

тощо. Суть мови полягає в управлінні об'єктами, що відносить її 

до об'єктно-орієнтованого програмування. 

В додатках Microsoft Office можна автоматично записувати 

дії, які виконуються користувачем, і зберігати їх у вигляді 

макросів, змінювати отриманий код макросів або писати їх 

самостійно. 

Макрос – це програма, що складається із списку команд, які 

повинні бути виконані додатком. Макрос служить для 

об'єднання декількох різних дій в одну процедуру, яку легко 

можна викликати. Цей список команд складається в основному з 

макрооператорів, які тісно пов'язані з командами додатку, в 

якому створюється макрос, – тобто з командами Word, Excel або 

інших додатків Microsoft Office. 
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Виділяють три основні різновиди макросів: 

1. Командні макроси – це найбільш поширені макроси, що 

зазвичай складаються з операторів, еквівалентних тим або 

іншим командам меню або параметрам діалогових вікон. 

Основним призначенням такого макросу є виконання дій, 

аналогічних командам меню – тобто зміна оточення і основних 

об'єктів додатку. Наприклад, вставка або форматування тексту в 

Word, зміна робочого листа або робочого простору в Excel, 

збереження або вивід на друк тощо. У результаті виконання 

такого макросу вносяться зміни або в документ, який 

обробляється, або в загальне середовище додатку. 

2. Призначені для користувача функції – працюють 

аналогічно вбудованим функціям Excel. Відмінність цих 

функцій від командних макросів полягає в тому, що вони 

використовують значення аргументів, які їм передаються, 

проводять деякі обчислення та повертають результат у точку 

виклику, але не змінюють середовище додатку. 

3. Макрофункції – є поєднанням командних макросів і 

призначених для користувача функцій. 

Макрос засукається: →Вид →Макросы →Запись Макроса. 

З’явиться вікно Запись макроса (рис. 9.1). В цьому вікні 

потрібно задати назву макросу, гарячі клавіші його виклику та 

місце його зберігання. Для зупинку макросу потрібно: →Вид 

→Макросы →Остановить запись. 

Для запуску макросу можуть використовуватися гарячі 

клавіші або →Вид →Макросы →Макросы →Выполнить. Для 

перегляду та внесення змін у макрос: →Вид →Макросы 

→Макросы →Изменить. Типовий командний макрос має 

наступні елементи: 

1. Оператори Sub і End Sub. Ці ключові слова 

розташовуються на початку і в кінці макросу, як і всі ключові 

слова, виділяються зазвичай синім кольором. 

2. Ім'я макросу. Після ключового слова Sub в командному 

макросі розміщується ім'я макросу і відкрита та закрита круглі 

дужки (ці дужки служать для вказівки списку параметрів, які 

передаються процедурі, і які в командному макросі відсутні). 
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3. Тіло макросу. Частина макросу, розміщена між 

операторами Sub і End Sub. Складається з послідовності 

операторів, кожний з яких відповідає виконаній під час запису 

макросу дії. 

Запису макросу є дієвим інструментом для вивчення VBA та 

автоматизації розробки додатків. 

 
Рис. 9.1. Вікно Запись Макросу 

 

Як уже зазначалося VBA відноситься до об’єктно-

орієнтованих мов програмування, яка разом зі звичайними 

змінними та  константами маніпулює готовими об'єктами 

додатків Microsoft Office. Об'єктами (Objects) називаються 

змінні елементи додатку (клітинки, робочі листи тощо). Тобто 

об'єктом VBA вважається деякий елемент, який можна 

відобразити у вікні додатку і, головне, на який можна впливати 

деяким чином, змінюючи його стан.  

Програмування на VBA можна розглядати, як управління 

об’єктами додатку. Спрощена ієрархічна архітектура для 

додатку Excel зображена на рис. 9.2. Кореневим (головним) 

об'єктом, доступним в VBA, є Application, який надає доступ до 

всіх об'єктів Excel. Тобто, використовуючи посилання на цей 

об'єкт, можна маніпулювати як самим додатком Excel, так і 

такими об'єктами, як робочі книги, листи, діаграми, вікна, меню, 

панелі інструментів тощо. 
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Об'єкт Application містить велику кількість вкладених 

об'єктів. Вони можуть бути як об'єктами, з якими можна 

взаємодіяти безпосередньо (як Assistant – об'єкт для роботи з 

помічником), так і бути колекціями, що містять інші об'єкти.  

Колекцією (Collection) в VBA називається сукупність 

однотипних об'єктів. Наприклад, в Excel колекція Worksheets є 

сукупністю всіх робочих листів – об'єктів Worksheet – в даній 

робочій книзі. 

Окремі об'єкти, які є складовими колекції, називаються 

елементами колекції. 

 
Рис. 9.2. Структура об'єктів Microsoft Excel 

 

Об'єкт Selection (а вірніше, властивість об'єкту Application) 

надає доступ до даних, виділених на активному листі робочої 

книга. У Selection можуть міститися посилання на об'єкти 

різного типу. Тип залежить від того, що саме виділено на листі 
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(наприклад, якщо виділені клітинки, то тип об'єкту Selection – 

Range). 

Особливої уваги заслуговує об'єкт Range. Він може містити 

одну клітинку, діапазон клітинок або декілька діапазонів 

клітинок. Цей об'єкт використовується при необхідності 

отримання або зміни значень в елементах таблиці. 

Змінити стан об'єкту в VBA можна одним з двох способів: 

1. змінивши одну з властивостей (Properties) об'єкту; 

2. виконати деякі дії, застосувавши один з методів 

(Methods), що асоціюються з цим об'єктом. 

У VBA всякий об'єкт володіє певними властивостями 

(Properties), що описують цей об'єкт або його стан. Наприклад, у 

додатку Excel об'єкт Range (діапазон клітинок робочого листа) 

має такі властивості, як: Font – визначає шрифт; Value – 

визначає значення клітинки тощо. Деякі властивості об'єктів 

самі у свою чергу можуть виступати як об'єкти. Наприклад, 

об'єкт Application має властивість ActiveWindow, яка показує, 

яке вікно є активним зараз. В той же час ActiveWindow, є 

об'єктом колекції Windows, який може мати властивість 

ActiveCell, що у свою чергу є об'єктом класу Range і т.д.: 

Application.ActiveWindow

Об”єкт Властивість
      

Application.ActiveWindow.ActiveCell

Об”єкт Властивість
Об”єкт 
колекції 
Windows  

При посиланні на властивість об'єкту використовується 

наступний синтаксис: Об’єкт.Властивість. Наприклад, для 

посилання на значення активної клітинки використовується 

наступний запис: ActiveWindow.ActiveCell.Value. Зазвичай при 

зверненні до властивості або об'єкту не потрібно повністю 

задавати весь ієрархічний шлях, часто достатній шлях, що діє за 

замовчуванням. Наприклад, ActiveCell.Value. 

Є два способи використання властивостей об'єктів: можна 

або отримати поточні значення властивості, або змінити 

властивість (тобто задати нове значення для цієї властивості). 

Синтаксис зміни властивості: 

Об'єкт.Властивість = НовеЗначення. У цьому виразі 

НовеЗначення може бути константою або формулою, що 

повертає потрібне значення, і належати до одного з трьох типів: 
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1. Числове значення. Наприклад, при встановленні розміру 

шрифту може використовуватися наступний оператор: 

ActiveCell.Font.Size = 14 

2. Рядок символів. Рядкові значення заключають в подвійні 

лапки. Наприклад змінити шрифт, який використовується: 

ActiveCell.Font.Name = "Courier New Cyr" 

3. Логічне значення. В VBA використовується позначення 

True і False, на відміну від функцій робочого листа, де 

використовуються позначення ИСТИНА і ЛОЖЬ. Приклад 

зміни зображення шрифту (застосування курсиву): 

ActiveCell.Font.Italic = True 

Іноді буває потрібно перевірити або зберегти поточний стан 

властивості перед тим, як змінити його або виконати яку-небудь 

іншу дію. Для цього використовується наступний синтаксис: 

змінна = Об'єкт.Властивість. Наприклад, наступний оператор 

присвоює значення в активній клітинці змінній: 

bPC = ActiveCell.Value. 

Яв вже зазначалося, окрім властивостей (Properties), об'єкт 

має ще і характерні йому методи (Methods). Якщо властивість 

об'єкту описує деякий стан цього об'єкту, то метод описує дії, 

які над ним можна виконати. Синтаксис виклику методу 

відрізняється від синтаксису посилання на властивість об'єкту. 

Методам не привласнюються значення, вони не зберігаються в 

змінних. Синтаксис виклику методу наступний: 

Об'єкт.Метод(аргумент1, аргумент2 ...), допускається не 

використовувати дужки:  Об'єкт.Метод аргумент1, аргумент2 ... 

Наприклад, об'єкт класу Range може використовувати метод 

Offset, що дозволяє отримати новий діапазон клітинок, 

зміщений щодо первинного. Наступний вираз показує значення, 

яке зберігається в сусідній справа клітинці від поточної 

активної: ActiveCell.Offset(0,1).Value. Якщо аргументи в методі 

відсутні, то синтаксис виклику його співпадає з посиланням на 

властивість: Об'єкт.Метод. Наприклад, для збереження робочої 

книги може використовуватися наступний оператор: 

ActiveWorkbook.Save.  

Посилатися на окремі елементи колекції можна, указуючи в 

дужках ім'я конкретного об'єкту або його індекс – порядковий 
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номер елементу в колекції. Нумерація елементів в колекції при 

використанні індексів починається з одиниці. Наприклад, 

оператор Workbooks("ПІДПИСКА.xls").Close закриває робочу 

книгу під ім'ям ПІДПИСКА.xls. Приклад використання індексу 

елементу колекції: 

Application.Workbooks(1).Worksheets(1).Range("A1").Value = 1, 

який присвоює значення «1» першій клітинці першого листа 

першої робочої книги Excel. 

Отже, колекції є групи об'єктів, проте і самі колекції також є 

одиночними об'єктами. Такий збірний об'єкт-колекція є всією 

сукупністю вхідних у колекцію об'єктів, і має власні властивості 

і методи, за допомогою яких можна змінювати разом стан всіх 

об'єктів колекції. Наприклад, оператор ActiveSheet.Lines.Delete 

видаляє всі намальовані на активному робочому листі прямі 

лінії. 

Написання нових макросі та зміна існуючих виконується у 

редакторі VBA, який запускається за допомогою гарячих клавіш 

<Alt>+<F11> (рис. 9.2). VBA проект у Excel може мати наступні 

елементи: модулі (стандартні модулі VBA); модулі класу; 

модулі робочої книги; модулі робочих листів; модулі діаграм; 

форми. Код VBA зберігається в проектах, а проекти є 

сукупністю модулів. 

Розглянемо просту програму (процедуру), що виводить на 

екран повідомлення "Не забруднюй, воду чисту треба і селу і 

місту". У вікні редактора коду (попередньо створивши перший 

модуль Module1) розміщують наступний текст: 

Sub Programma1() 

MsgBox("Не забруднюй, воду чисту треба і селу і місту") 

End Sub 

Викликати написану процедуру можна з додатку Excel вище 

описаними способами або з вікна редактора VBA: →Run 

→RunSub/UserForm (гарячі клавіша <F5>). 

Коментарі в VBA вводяться в програму за допомогою 

інструкції Rem. Коментарем також є будь-який рядок або 

продовження рядка, що починається апострофом '.  

 



63 

 
Рис. 9.2.  Вікно редактора VBA 

 

Також для зручності читання програми застосовують 

розбиття довгих операторів на декілька рядків. Ця операція 

виконується за допомогою ознаки продовження рядка – 

пропуску у поєднанні із знаком підкреслення _. Наприклад,  

Sub Hello() 

' Коментар 1 

MsgBox _ 

("Доброго дня!") Rem Коментар 2 

End Sub 

 

Хід роботи. 

1. Записати макрос для підрахунку добутку числових значень у 

двох клітинках. Провести аналіз структури створеного 

макросу та здійснити його виклик різними способами, в тому 

числі і за допомогою гарячих клавіш. 

2. Дослідити структуру вікна редактора VBA та написати 

макрос, що виводить на екран текстове повідомлення. 

3. Доповнити написаний макрос коментарями. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10. Основи програмування в 

Excel. 

 

Мета роботи: отримати базові навички розроблення 

програмних кодів VBA для автоматизації розрахунків у Excel. 

 

Загальні відомості. 

VBA включає наступні елементи: 

1. Ключові слова – це слово або символ, що розпізнаються як 

елемент мови програмування (виділяються синім кольором), 

наприклад, If, Else, Sub, Select Case. 

2. Вираз – це комбінація ключових слів, операторів, змінних і 

констант, результатом якої є рядок, число або логічне значення. 

Об'єднуючи прості вирази, можна скласти складніші. 

Наприклад, 10; 2 + Counter; x <= 0; LastName & ", " & FirstName. 

3. Змінна – іменована область пам'яті, відведена для 

тимчасового зберігання даних, яка може змінюватися при 

виконанні програми. У програмі можна встановити значення 

змінної, а також змінити або отримати його. 

4. Константа – це іменований елемент, що зберігає постійне 

значення упродовж виконання програм. 

5. Літерали – це прості вирази, що визначають значення 

деякого типу. Приклади числового, рядкового літералів і 

літерала дати: 150; "Microsoft Office"; #1/15/00#. 

6. Оператори використовуються для об'єднання простих 

виразів у складніші. Більшість вбудованих операторів VBA 

виконують арифметичні і логічні операції, а також операції 

порівняння рядків.  

7. Методи і властивості – це атрибути об'єктів, якими 

управляє програма. Більшість операцій в VBA виконуються за 

допомогою методів. Наприклад, вираз Selection.Font указує на 

властивість Font (шрифт) виділеного в додатку тексту. 

В традиційному програмуванні перед використанням змінних 

проводиться їх оголошення. Для цього використовується 

оператор Dim. Синтаксис опису:  

Dim ім’яЗмінної [(індекси)] As типЗмінної 

де індекси – параметр необов’язковий. Тут може вказуватися 
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розмір масиву. 

Змінну можна також оголосити за допомогою ключових слів 

Public, Private або Static, що впливає на область її дії. За 

замовчуванням у VBA оголошення змінних необов’язкове. 

В VBA може використовуватися 14 типів даних. Ось деякі з 

них: Boolean; Integer; String; Single; Object; User-defined тощо. 

Якщо тип змінної не оголошений, то він відноситься до Variant. 

Розрізняють два види іменованих констант – вбудовані і 

призначені для користувача. 

1. Вбудовані константи. Опис вбудованих констант, які 

використовуються для різних об'єктів додатків Office і Visual 

Basic, можна знайти у вбудованій Довідці - в розділах опису 

властивостей об'єктів (рідше - в розділах опису методів). Імена 

вбудованих констант використовують стандартні угоди, що 

дозволяють визначити, до об'єктів якого додатку відноситься ця 

константа. Наприклад, вбудовані константи, що відносяться до 

об'єктів Excel, починаються з букв "xl", до об'єктів VBA – з букв 

"vb". 

2. Константи користувача. Програміст може створити свої 

власні константи за допомогою спеціального оператора Const: 

Const ім’яКонстанти = вираз 

Const ім’яКонстанти As типДанних = вираз 

де вираз – це будь-яке значення або формула, що повертає 

значення, яке повинне використовуватися як константа.  

Оператори VBA утворюють 4 загальних категорії: 

арифметичні оператори, оператори порівняння, логічні 

оператори і допоміжні. 

1. Арифметичні оператори призначені для виконання в 

програмах арифметичних дій (+; -; *; /; ^; Mod). Оператор Mod 

ділить одне число на інше і повертає остачу. 

2. Оператори порівняння (=; >; <; >=; <=; <>) 

використовують при порівнянні 2-х або більше чисел, вмісту 

елементів електронних таблиць, результатів виконання функцій 

тощо. Якщо оператор вірний, то результату формули 

призначається логічне значення True (еквівалентне будь-якому 

ненульовому значенню). Якщо оператор помилковий, то 

формула повертає значення False (що рівнозначно нулю). 
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3. Логічні оператори (And; Or; Not; Eqv; Xor; Imp) 

використовуються для комбінування або модифікації виразів 

типа True/False/ 

4. Допоміжні оператори: конкатенація (&), схожість (Like) і 

еквівалентність (Is). 

Основними компонентами програми є процедури. Процедура 

– це набір описів і інструкції, згрупованих для виконання. VBA 

дозволяє створити три типи процедур: Sub; Function; Property. 

1. Процедура Sub – є набором команд для вирішення певного 

завдання. При її запуску виконуються команди процедури, а 

потім управління передається в додаток або процедуру, яка 

викликала процедуру Sub.  

2. Процедура Function (або функція) відрізняється від 

процедури тим, що її ім'я виступає також як змінна і 

використовується для повернення значення в точку виклику 

функції: 

Function ім’яФункції ([аргументи]) [As Тип] 

Інструкції 

ім’яФункциї = значення,ЩоПовертається  

End Function 

3. Процедура Property використовується для посилання на 

властивість об'єкту. Даний тип процедур дозволяє програмістові 

створювати власні властивості і оперувати з ними. 

Для організації розгалужень в VBA є оператори короткого і 

повного розгалуження If і оператор вибору Select Case. Форма 

оператора If: 

-  If умова Then оператор 

-  If умова Then 

оператор_1 

оператор_2 

End If 

- If умова Then 

групаОператорів_1 Else 

групаОператорів_2  

End If 

У VBA є багатий вибір засобів організації циклів, які можна 

розділити на дві основні групи - цикли Do ... Loop і цикли For ... 
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Next: 

For лічильник = початковеЗначення To кінцевеЗначення [Step 

приріст] 

групаОператорів 

Next [лічильник] 

Є ще один різновид циклу For...Next, що часто 

використовується в VBA при обробці об'єктів, які складають 

масив або сімейство однорідних об'єктів. У цьому різновиді 

циклу For...Next відсутній лічильник, а тіло циклу виконується 

для кожного елементу масиву або сімейства об'єктів. Ось 

синтаксис такого циклу:  

For Each елемент In сукупність 

групаОператорів  

Next [елемент]  

де елемент – це змінна, що використовується для посилання на 

елементи сімейства об'єктів; 

сукупність – це ім'я масиву або сімейства. 

Вийти з циклу до його повного завершення (перервати 

виконання циклу), не виконуючи команди, що залишилися в 

циклі, дозволяє спеціальна інструкція Exit:  

1. Інструкція Exit For циклу For … Next або For Each … Next. 

2. Інструкція Exit Function дозволяє вийти з функції, в якій є 

дана інструкція. 

3. Інструкція Exit Sub дозволяє вийти з процедури Sub, в якій є 

дана інструкція. 

Безумовні переходи в програмі виконуються за допомогою 

інструкції GoTo. Її синтаксис наступний: GoTo рядок. Параметр 

рядок є міткою рядка або її номером в процедурі. Мітка рядка – 

це просто рядок програми, на початку якої указується ім'я мітки 

і двокрапка :. Кількість міток не обмежена, але кожна повинна 

бути унікальною. 

 

Хід роботи. 

В редакторі VBA написати програму розрахунку загальної 

площі фільтрування зернистих фільтрів, м2 

 F Q T V n q n V        , 
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де Q  – корисна продуктивність станції, м3/добу;  

T  = 24 год – тривалість роботи станції впродовж доби, год;  

V  – розрахункова швидкість фільтрування в нормальному 

режимі, м/год; n  = 1;2;3 – кількість промивань одного фільтра 

за добу;  =0,33 год – час простою фільтра в зв’язку з 

промиванням; 1q  – питомі витрати води на одне промивання 

одного фільтра, м3/м2 

1 10 06q , t    , 

де   – інтенсивність промивання, дм3/(с∙м2);  

1t  = 6 хв – тривалість промивання. 

Для того, що програму розрахунку зберігалась у Excel, 

потрібно книгу зберегти у форматі Книга Excel с поддержкой 

макросов *.xlsm: →Файл →Сохранть как. 

Для написання програмного коду в редакторі VBA потрібно 

створити новий модуль: →Insert →Module. 

Задання значень T ,  , 1t  виконати константами, наприклад 

Const tau = 0.33 

Уведення значень змінних Q , V , n ,   забезпечити за 

допомогою діалогового вікна, наприклад 

Q = InputBox _ 

("Введіть корисну продуктивність станції, м3/добу") 

' Знак _ використаний для розбиття команди на дав рядки 

Синтаксис визначення 1q  

q1 = 0.06 * omega * t1 

Заокруглення значення F  провести до десятих 
F = Round(F, 1) 

Виведення результату розрахунку виконати у віконному 

режимі 

MsgBox ("Загальна площа фільтрування = " & F & " м2") 

' Знак & використаний для текстів та значення змінної 

Також забезпечити збереження результату розрахунку у 

клітинці A1 першого аркушу 

Worksheets(1).Range("A1").Value = F 

В прикладі звернення до аркушу виконано за його номером 
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(1), а до клітинки – за найменуванням (A1), причому в клітинці 

вказана її властивість – «значення» (Value). 

Виклик програми забезпечити за допомогою гарячих клавіш 

<Ctrl>+<k>. 

Доповнити програму перевірку на відповідність введених 

значень для n . Якщо значення n  не відповідають 

рекомендованим, повідомити про це користувача та припинити 

виконання програми 

Select Case n 

        Case 1, 2, 3 

        Case Else 

            MsgBox ("Помилка у значенні n") 

            Exit Sub ' Припинення розрахунку 

    End Select 

Також можна скористатися умовним оператором If та 

логічним оператором Or 

If n = 1 Or n = 2 Or n = 3 Then 

      ' Оператори розрахунку 

Else 

      MsgBox ("Помилка у значенні n") 

End If 

Також доцільно доповнити програму перевіркою на введені 

числові значення для Q , V ,  . Для цього може бути 

використана IsNumeric, яка перевіряє чи можна перетворити 

змінну в число 

If IsNumeric(Q) Then 

    MsgBox ("Введенне значення цифрове") 

Else 

    MsgBox ("Введенне значення нецифрове") 

End If 
Крім того, програму можна доповнити перевіркою допустимих 

значень окремих змінних. Наприклад, значення Q  повинно буди 

додатнім, значення   повинно знаходитися у діапазоні 12-

16 дм3/(с∙м2). 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11. Визначення розрахункових 

доз реагентів при очищенні води. 

 

Мета роботи: використовуючи мову програмування VBA, 

написати програму визначення розрахункових доз реагентів при 

проясненнв та знебарвленні води. 

 

Загальні відомості. 

При очищенні поверхневої води для господарсько-питних 

потреб населених пунктів, як правило, застосовуються реагенті 

схеми прояснення та знебарвлення води. В якості реагентів 

використовуються хлорвміщуючі реагенти, коагулянти, 

флокулянти та, при необхідності, підлуговуючі реагенти. 

Розрахункові дози реагентів визначаються для різни періодів 

року в залежності від якості вихідної води згідно. 

Доза коагулянту, мг/дм3, при обробці каламутних вод 

визначається за табл. 11.1, а при обробці забарвлених вод за 

формулою 

4кД К  ,                                      (11.1) 

де К  – забарвленість води, град. 

Таблиця 11.1 

Доза коагулянту при обробці каламутних вод  

Каламутність води, мг/л 
Доза безводного коагулянту, 

мг/л 

до 100 25 – 35 

100 - 200 30 – 40 

200 - 400 35 – 45 

400 - 600 45 – 50 

600 - 800 50 – 60 

800 - 1000 60 – 70 

1000 - 1500 70 – 80 

Примітка. Менше значення доз відноситься до води, яка вміщує 

грубодисперсну завись (гідравлічна крупність часток зависі 

перевищує 0,5 мм/с). 
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При застосуванні контактних прояснювачів або фільтрів, які 

працюють за принципом коагуляції в зоні засипки, дозу 

коагулянту необхідно приймати на 10-15% меншою ніж та, яка 

визначена за табл. 11.1 та формулою 11.1. 

При одночасному зменшенні каламутності та забарвленості 

води, до розрахунку приймається більша доза з двох визначених 

вище. 

Для інтенсифікації процесу коагуляції додатково з 

коагулянтом використовуються флокулянти, наприклад, 

поліакриламід (ПАА). Доза флокулянту за безводним продуктом 

приймається: 

 при введенні перед відстійниками чи прояснювачами з 

завислим шаром осаду згідно табл. 11.2; 

 при введенні перед контактними прояснювачами чи 

фільтрами при одноступеневому очищенні, а також перед 

префільтрами: 0,2 – 0,6 мг/дм3. 

Таблиця 11.2 

Доза флокулянту (ПАА) при очищенні води з використанням 

відстійників або прояснювачів з завислим шаром осаду  

Каламутність води, 

мг/дм3 

Забарвленість води, 

град. 

Доза безводного 

ПАА, мг/дм3 

до 10 більше 50 1 – 1,5 

більше 10 до 100 30 – 100 0,3 – 0,6 

більше 100 до 500 20 – 60 0,2 – 0,5 

більше 500 до 1500 – 0,2 – 1,0 

 

Для покращення ходу коагуляції та знебарвлення води, а 

також покращення санітарного стану споруд, необхідно 

передбачати первинне хлорування. Доза хлорвміщуючих 

реагентів (за активним хлором) для первинного хлорування 

приймається 3 – 10 мг/дм3. Реагенти рекомендується вводити за 

1 – 3 хв до введення коагулянтів. 

Для покращення пластівцеутворення та недостатньому 

лужному резерві необхідно вводити підлуговуючі реагенти 

(вапно, соду), доза яких, мг/дм3, визначається за формулою 

 1л л кД К Д е Л    ,                        (11.2) 
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де 
кД  – максимальна, в період підлуговування, доза безводного 

коагулянту, мг/дм3; е  – еквівалентна маса коагулянту 

(безводного), мг/ммоль, приймається для Al2(SO4)3 – 57; FeCl3 – 

54; Fe2(SO4)3 – 67; 
лК  – коефіцієнт, який рівний для вапна (за 

СаО) – 28; для соди (за Na2CO3)  – 53; Л  – мінімальна лужність 

води, ммоль/дм3. 

 

Хід роботи. 

1. Використовуючи мову програмування VBA написати макрос 

для визначення розрахункової дози коагулянту, пропустивши 

перевірку правильності введення вихідних даних (рис. 11.1). 

2. Доповнити макрос кодом перевірки правильності введення 

вихідних даних (мінімальні та максимальні значення тощо). 

3. Доповнити макрос кодом для визначення розрахункових доз 

флокулянту, вапна, хлору. 

Однією з проблем при написанні макросів є помилки 

виконання, які виникають при спробі провести неприпустиму 

операцію, наприклад діленні на нуль, або при обробці 

неправильно введених користувачем даних. 

Для усунення помилок виконання потрібно: запобігати 

виникненню помилкових ситуацій; передбачати обробку 

помилки за допомогою спеціальної процедури (перехоплення 

помилок). 

Коли запобігти виникненню помилкових ситуацій 

неможливо, використовують перехоплення помилок. 

Перехопленням помилки називають обробку помилок 

виконання в VBA. Для цього може застосовуватися інструкція 

On Error. Однією з форм цієї інструкції є: On Error GoTo мітка – 

дозволяє передати управління підпрограмі обробці помилок, яка 

ідентифікується міткою: 

On Error GoTo  

… 
GoTo A2 

A1: 

MsgBox "Знайдена помилка. Програма припинила роботу" 

A2: 
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Рис. 11.1  Блок-схема алгоритму визначення розрахункової дози 

коагулянту 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12. Автоматизація визначення 

оптимального графіка роботи НС. 

 

Мета роботи: навчитися застосовувати інформаційні 

технології для візуалізації графіків та визначення оптимальних 

режимів роботи насосів насосних станцій. 

 

Загальні відомості. 

Оптимальним режимом роботи вважається така робота 

насосів НС-ІІ, коли їхня подача максимально співпадає з 

водоспоживанням у населеному пункті, оскільки в такому 

випадку найменша регулююча місткість від якої залежать 

загальні місткості РЧВ та ВБ. Кількість ступенів роботи насосів 

залежить від продуктивності водопроводу. Для невеликих за 

продуктивністю водопроводів (в основному 

сільськогосподарських водопроводів) приймаються 

одноступеневі графіки роботи насосів. Вибір графіка роботи 

насосів НС-ІІ може виконуватися графічно або в табличній 

формі, причому останній спосіб є точнішим. 

Розглянемо одноступеневий графік роботи насосів НС-ІІ. 

Продуктивність насосів НС-ІІ, %  

11 /100 TP   ,                                  (12.1) 

де 1T  – тривалість роботи насосів НС-ІІ впродовж доби, год. 

Тривалість роботи насосів НС-ІІ впродовж доби можна 

визначати шляхом поступових наближень з використанням 

таблиць Excel, причому критерієм оптимальності є найменша 

сума максимального надлишку та недостачі води між 

водоспоживанням та подачею насосів. 

 

Хід роботи. 

Використовуючи вихідні дані (надаються викладачем): 

1. Побудувати інтегральний та ступневих графіки 

водоспоживання в населеному пункті, вибравши точечний 

тип діаграми. 

2. Побудувати інтегральний та ступневих графіки подачі 
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насосів НС-ІІ (в першому наближенні – неоптимальний), 

вибравши точечний тип діаграми. 

3. Вручну підібрати оптимальних графік роботи насосів НС-ІІ. 

4. В текстовому редакторі Word за допомогою команди 

Специальная вставка… здійснити зв’язок отриманих 

таблиць та рисунків. 

5. Розробити програму автоматизованого розрахунку 

оптимального графіку роботи насосів НС-ІІ. 

Зупинимося на особливостях визначення оптимального 

графіка роботи НС-ІІ. Для цього необхідно побудувати 

табл. 12.1, де буде здійснений розрахунок відповідних значень. 

У таблиці: 

1. В діапазон клітинок A7:A30 (Години доби) проставляються 

години доби (текстовий формат). 

2. В діапазон клітинок E7:E30 (Допом. стовпчик) 

проставляються години доби. Він буде потрібний для 

визначення роботи насосів у дану годину. 

3. В діапазон клітинок B7:B30 (Сумарні витрати, %) ввести 

значення сумарних витрат, % («Вихідні дані»). Сума значень 

у цьому діапазоні повинна дорівнювати 100 (клітинка В31). 

4. В клітинках B2, D2 ( 1t , 2t ) вказують початок та закінчення 

роботи насосів (повинна бути ціла година). 

5. В клітинці С3 ( 1T ) необхідно визначити тривалість роботи 

насосів, год. 

6. В діапазон клітинок С7:С33 ( 1P ) необхідно визначити 

годинну подачу насосів НС-ІІ за (12.1) для годин роботи 

насосів, а для інших 0. Наприклад для клітинки С10:  

=ЕСЛИ(E10<$B$2;0;(ЕСЛИ(E10< 

$D$2;ОКРУГЛ(100/$C$3;2);0))) 

Сума значень у діапазоні С7:С30 повинна дорівнювати 100 

(клітинка С31); 

7. В діапазоні клітинок D7:D30 (Надлишок та недостача) 

необхідно визначити надлишок та недостачу води. Для 

цього в клітинці D7 необхідно знайти різницю між подачею 

води та водоспоживанням для цієї години, а в наступних 

клітинках додати ще й попереднє значення недостачі чи 
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надлишку. 

8. В клітинках F1, F2 (
нd ,

пd ) необхідно визначити 

максимальні недостачу та надлишок. Наприклад для 

клітинки F1: =ABS(МИН(D7:D30)). 

9. В клітинці F3 (
пн dd  ) необхідно визначити суму 

максимальних недостачі та надлишку. 

10. Шляхом зміни значень у клітинках B2, D2 добитися 

мінімального значення у клітинці F3. 

 

Таблиця 12.1 

Визначення одноступеневого графіка роботи насосів НС-ІІ 

(приклад оформлення) 

 
 

Для побудови інтегральних графіків роботи насосів та 

водоспоживання можна використати наступну форму 

(табл. 12.2, 12.3). Причому вміст даних у цих таблицях 

необхідно зв’язати з даними в табл. 12.1. 
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Рис.12.1. Приклад оформлення графіків водоспоживання та подачі 

води насосами 
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Таблиця 12.2 

Вихідні дані для побудови інтегральних графіків  

(приклад оформлення) 

 
 

Таблиця 12.3 

Вихідні дані для побудови ступеневих графіків  

(приклад оформлення) 

 
 

Для зв’язування отриманих даних у Excel з документом Word 

необхідно: 

1. Створити та зберегти документ Word. 

2. В листі Excel виділити потрібний діапазон клітинок та 

скопіювати його (наприклад натиснувши клавіші {Ctrl}+ 

{C}). 

3. Перейти в збережений документ Word та виконати дії: 

a. →Главная →Вставить →Специальная вставка… 

b. У вікні Специальная вставка вибрати Связать, що 
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дозволяє при зміні значень в Excel автоматично змінювати 

значення у Word. 

c. У вікні Специальная вставка вибрати формат, 

наприклад, неформатированный текст. 

d. Натиснути кнопку ОК. 

Використовуючи редактор VBA, написати програму, яка 

визначає оптимальний одноступеневий режим роботи насосів 

НС-ІІ, тобто години початку та закінчення роботи насосів, і 

повертає ці значення у відповідні клітинки для автоматичного 

розрахунку та побудови графіків. Алгоритм програми полягає в 

переборі усіх можливих варіантів роботи та обрання 

найкращого.  

На робочому листі «Лист1» створити кнопку «Розрахунок», 

яка б запускала написану програму. Для цього потрібно 

активувати вкладку Разработчик: →Файл →Параметры 

настройки ленты →Разработчик (поставити галочку). У 

вкладці Разработчик вибрати: →Вставить →Кнопка та 

розмістити її на зручному місці листа Excel. За допомогою 

кнопки Просмотр кода відкрити редактор VBA, де буде 

порожній макрос 

Sub Кнопка1_Щелчок() ' або CommandButton1_Click() 

 

End Sub 

В цьому макросі здійснити написання відповідної програми. 

Порівняти результати автоматизованого розрахунку з 

«ручним» розрахунком. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13. Розробка додатку з 

розрахунку споруди ВВ. 

Автоматизація визначення діаметрів технологічних 

трубопроводів. 

 

Мета роботи: використовуючи мову програмування VBA, 

написати програму розрахунку споруди ВВ; протестувати 

роботу програми. 

 

Загальні відомості. 

Використання мови програмування VBA дозволяє істотно 

розширити можливості Excel для автоматизації розрахунків у 

водопостачанні та водовідведенні, пов’язаних з виконанням 

ітераційних операцій, дискретними величинами, візуалізацією 

результатів тощо. 

Розрахунки в листі Excel можна представити в табличній 

формі (табл. 13.1). Для переключення режимів перегляду 

формул та їхніх значень на листі використовується комбінація 

клавіш {Ctrl}+{`} (апостроф, клавіша Ё). 

Таблиця 13.1 

Алгоритм розрахунку споруди ВВ (приклад оформлення) 
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Для заокруглення результатів розрахунків використовується 

функція  

=ОКРУГЛ(формула; кількість знаків після коми) 

 

Алгоритм та приклади розрахунку споруд прояснення та 

знебарвлення води наведені в [6]. Схему споруди зручно 

креслити, використовуючи засіб «Малювання»: →Вставка 

→Фигуры додатку Excel або іншими засобами (AutoCAD, 

Компас, Visio тощо). Наносити значення розмірів на схему 

можна безпосередньо в клітинки листа Excel або 

використовуючи засіб малювання «Надпись»: →Вставка 

→Фигуры →Надпись . Для подальшої зміни тексту необхідно 

знати ім’я кожної «Надписи». Наприклад, змінити текст засобу 

малювання «Надпись» на 123,50: 

1. звернення за індексом: 

Worksheets(1).TextBoxes(1).Caption = "123,50"  

2. звернення за назвою: 

Worksheets("Лист1").TextBoxes("Text Box 1").Caption = "123,50" 

Для переведення числових значень у рядкові 

використовується функція Str, наприклад 

Worksheets(1).TextBoxes(7).Caption =  

Str(Worksheets("Лист1").Range("F9").Value * 1000) 

Для нанесення значень розмірів можна також скористатися 

елементом управління «Подпись», який заходиться у вкладці 

«Разработчик» (рис. 13.2.) 

Зміну властивостей елемента управління «Подпись» можна 

проводити безпосередньо у вікні властивостей «Properties» в 

«Режимі конструктора» (кнопка 1 рис. 13.1 включена) або 

програмно. Наприклад, змінити текст «Caption» елемента 

управління «Надпись» з назвою «Label1» на 123,50: 

Worksheets(1).Label1.Caption = "123,50" 

Досить часто при розрахунках споруд ВВ необхідно 

визначати діаметри комунікацій. Діаметри комунікацій, м, 

можуть визначатися за економічно вигідними швидкостями 

4 Q
D

V





 ,                                       (13.1) 
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де Q  – витрата, м3/с; V  – економічно вигідна швидкість, м/с. 

 
Рис. 13.1. Вкладка «Разработчик» 

1 – кнопка «Режим конструктора» призначена для переключення з 

звичайного режиму в режим розробки та навпаки; 2 – кнопка 

«Свойства» призначена для відкриття/закриття вікна властивостей 

«Properties» (рис. 13.2); 3 – кнопки створення елементів управління; 

4 – кнопка створення елемента управління «Подпись» (Label). 

 

Визначивши діаметри трубопроводів 
MIND , 

MAXD  при 

мінімальній та максимальній економічно вигідних швидкостях 

MAXV , 
MINV , необхідно знайти стандартний діаметр 

ВНD , який 

лежить в цьому діапазоні діаметрів (рис. 13.3).  

Досить часто виявляється, що у визначеному діапазоні 

діаметрі 
MIND , 

MAXD  немає жодного стандартного діаметра. Тоді 

необхідно прийняти стандартний діаметр трубопроводу, який 

максимально наближається до визначеного діапазону діаметрів. 

В лабораторній роботі прийняти труби сталеві електрозварні 

згідно ДСТУ 10704-91. 

При розробці програми необхідно буде працювати з масивом 

даних (стандартні розміри труб), який можна створити в 

«Лист2» Excel, а потім присвоїти об’єктній змінній відповідний 

діапазон клітинок. Наприклад, 
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Рис. 13.2. Вікно властивостей «Properties» 
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Рис. 13.3. Блок-схема алгоритму для визначення стандартного діаметра 

комунікації 
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Sub TEST() 

Dim MAS As Object ' Оголошення об"єктної змінної 

Set MAS = Worksheets("Лист2"). _ 

Range("A2:D19") ' Присвоєння змінній діапазону клітинок 

For i = 1 To 18 

For j = 1 To 4 

MsgBox MAS(i, j).Value ' Виведення на екран знач. елем. змінної 

' i - індекс по горизонталі (стовпчики Excel "A, B, C ... ") 

' j - індекс по вертикалі (рядки Excel "1, 2, 3 ... ") 

Next j 

Next i 

End Sub 

Для автоматичного виконання тіла макросу при внесення 

будь-яких змін в клітинки Excel (наприклад, зміни 

продуктивності), програму потрібно розмістити у відповідному 

місці редактора VBA (наприклад, «Лист1») та почати з рядочка: 

Private Sub Worksheet_Calculate() 

Визначення стандартного діаметру трубопроводу можна 

виконати з використанням процедури Function (функція), 

наприклад 

Function Dу(q_л_с, Vmin, Vmax) As String 

On Error GoTo A100  ' Перехоплення помилок 

Const nn As Single = 29 ' Кількість стандартних діаметрів  

' у виборці 

Dim MAS(nn, 3) As Single ' Оголошення масиву стандартних 

' діаметрів (умовний, зовнішній  

' діаметри, товщина стінки) 

' Формування елементів масиву стандартних діаметрів 

' Визначення стандартного діаметра 

A100: 

Dу = "Помилка" ' Виведення в клітинку інформації про 

' помилку у визначенні діаметра 

End Function 

 

В наведеній вище процедурі потрібно ввести три аргументи: 

витрату (q_л_с), мінімальну (Vmin) та максимальну (Vmax) 

швидкості руху води в трубопроводі. В результаті розрахунку 



86 

виводиться шукане значення трубопроводу (Dу). Звернення до 

цієї функції відбувається наступним чином: →Формулы 

→Вставить функцию →Категория (Определенные 

пользоватилем) →Dу 

 
Рис. 13.4. Вікно функції визначення стандартного діаметру 

трубопроводу 

 

Викликати цю функцію можливо, набравши в клітинці Excel: 

=Dу(q_л_с;Vmin;Vmax) 

Де замість найменувань аргументів ввести значення або 

посилання на клітинки, де вони визначені. 

 

Хід роботи 

1. Виконати розрахунок споруди ВВ згідно форми (табл. 13.1). 

2. Доповнити розрахунок споруди ВВ програмою, яка 

визначатиме діаметр трубопроводу з таблиці стандартних 

діаметрів за економічно вигідними швидкостями або 

підбиратиме марку насосного обладнання. 

3. Накреслити схему споруди та забезпечити автоматичне 

відображення основних розмірів на ній з врахування 

результатів розрахунку. 

4. Провести розрахунок контрольного. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння 

здобувачами вищої освіти навчального матеріалу в час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять. Пізнавальна діяльність 

здобувачів вищої освіти у процесі виконання самостійної роботи 

характеризується високим рівнем самостійності та сприяє 

їхньому залученню до творчої активності.  

Самостійна робота включає: підготовку до аудиторних 

занять, підготовку до виконання модульних контролів, 

поглиблене опрацювання тем змістових модулів та, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, підготовку матеріалів для наукової 

роботи, що використовуватимуться для написання статей, тез, 

виступів на конференціях, у магістерській роботі, та обов’язок є 

дотичними до тематики навчальної дисципліни «Інформаційні 

системи у наукових розробках водопостачання та 

водовідведення».  

Тематику самостійної роботи обирає здобувач вищої освіти 

та погоджує з викладачем.  

Підсумком самостійної роботи над вивченням навчальної 

дисципліни є складання письмового звіту. Звіт оформлюється на 

стандартному папері формату А4 (210x297) з одного боку. Поля: 

верхнє, праве, ліве – 20 мм, нижнє – 22 мм, ліве. У тексті 

повинні бути зазначені посилання на використану літературу. 

Звіт виконується українською мовою. На титульній сторінці 

звіту мають бути зазначені назва кафедри, навчальна 

дисципліна, прізвище та ініціали здобувача вищої освіти, група, 

прізвище та ініціали викладача, який приймає роботу, посада. 

Рекомендований загальний обсяг звіту становить 10-15 сторінок. 

Звіт включає вступ, основну частину, висновки, список 

використаної літератури та додатки (за необхідності). 

Захист звіту про самостійну роботу проводиться у терміни, 

спільно обумовлені викладачем і здобувачем вищої освіти. 
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