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АЬзїгасї
ТЬе агїісіе йеаіз теіїЬ тойегп  іпїегпаїіопаі зїапйагйз І8А-95 апй І8А-88 оп ЇЬе йеуеіортепї о ї сотри їег іпедгеїей 
тапиїасїигіпд. Ії із зЬотеп зсоре о ї зїапйагйз іп їЬе сопїехї о ї а ЬіегагсЬісаі той еі о ї їЬе епїегргізе. Агїісіе із Ьиіії іп 
зисЬ а теау їо йезсгіЬе їЬе еззепсе о ї їЬе зїапйагйз іп їЬе іідЬї о ї їЬе Ьазіс йезсгірїіуе тойеіз: ргойисї йеїіпіїіоп, 
гезоигсез, зсЬейиіез апй асїиаі регґогтапсе о ї іпйизїгіаі асїіуіїу. Безсгірїіоп о ї їЬе ргойисї йеїіпіїіоп із діуеп Ьу 
ЬіегагсЬісаі ргезепїаїіоп о ї ргойисїз аї уагіоиз іеуеіз о ї тап адетеп ї. МисЬ аїїепїіоп із діуеп їо йезсгіЬе їЬіз їуре о ї 
гезоигсез ііке е^иіртепї, теЬісЬ із іодісаі сЬаіп їо аіі їЬезе зїапйагйз. Еог ехатр іе, їЬе зїапйагй ЬаїсЬ ргосезз сопїгоі 
зЬотез їЬе геіаїіопзЬір Ьеїтеееп їЬе йеїіпіїіоп о ї ргойисї апй е^иіртепї оп теЬісЬ ії із тай е. ТЬе агїісіе зЬотез їЬе 
ЬіегагсЬу о ї ріаппіпд ЕКР-МЕ8 / МОМ-8САБА (іп їе г т з  о ї зїапйагй І8А-95), теЬісЬ їгасез їЬе йесотрозіїіоп о ї 
с о т т о п  ргойисїіоп ріапз о ї епїегргізез їог зресіїіс теогкз аї АРС8. ^ е  сопзійег їЬе арроіпїтепї о ї їЬе асїиаі 
регґогтапсе о ї ргойисїіоп аї МЕ8 / МОМ сопзійегіпд КРІ. Сепегаіігей рісїиге о ї орегаїіопаі асїіуіїу оп а іеуеі МЕ8 
/ МОМ із зЬотеп уіа депегаі сігсиії й іадгатз о ї їЬе геіаїіопзЬір о ї асїіуіїіез апй іп їогтаїіоп  їіотез Ьеїтеееп їЬе 
їипсїіопз. ТЬе агїісіе із їіпізЬей Ьу а зиЬзїапїіаїіоп о ї песеззіїу о ї йізїгіЬиїіоп, арргоуаі апй йеуеіортепї о ї зїапйагйз 
І8А-88 апй І8А-95 іп Бкгаіпе. ТЬе агїісіе із ап оуегуіете апй сап Ье изеїиі їо зресіаіізїз іп сотриїег-іпїедгаїей  
зузїетз сопїгоі апй та п а д етеп ї о ї іпйизїгіаі епїегргізез, зуз їет  іпїедгаїогз апй зиррііегз.

Кеутеогйз
І8А-88, І8А-95, Мапиїасїигіпд Орегаїіопз М ападетепї, МЕ8

ТЬе гоіе о ї зїапйагйз іп їЬе йеуеіортепї о ї іпїедгаїей аи їотаїей  сопїгоі зузїетз.
№огій ргасїісе оґ ітр1етепіаііоп оґ іпїедгаїей сопїгоі зузїетз оґ таш ґасїш іпд  епїегргізе зЬотез а зідпґісапї іпсгеазе 

іп їЬеіг еґґісіепсу Ьу гейисіпд епегду сопзитрїіоп, ргойисїіоп йотепїіте, о р їіта і аііосаїіоп оґ таїегіаі апй епегду ґіотез, їЬе 
изе оґ Ьіййеп гезегуез, іпсгетепї оґ оЬзегуаЬіііїу апй сопїгоііаЬіііїу оґ оЬ)есї [1]. О у є г  їЬе разі 20 уеагз, Ьитапіїу Ьаз 
айуапсей сопзійегаЬіу іп їЬе йігесїіоп оґ їЬе рагїіаі аиїотаїіоп оґ їесЬпоіодісаі, огдапігаііопаі апй есопотіс ргосеззез їо 
сгеаїе а зіпдіе іпїедгаїей ргойисїіоп, ітр іетеп їіп д  їЬе Ьезї ргасіісез іп тап ад етеп ї апй іппоуаїіуе іпґогтаїіоп їесЬпоіодіез. 
ТЬе гезиііз оґ їЬезе асїіуіїіез Ьауе Ьееп арргоуей іп а питЬег оґ іпїегпаїіопаі зїапйагйз апй йезсгіЬей іп а іагде питЬег оґ 
агїісіез апй їехіЬоокз [2-5]. № пргоґії огдапігаїіоп М Б8А  Іпїегпаїіопаі [5], теЬозе т е тЬ егз  аге тапиґасїигегз оґ зресіаіігей 
зоґітеаге, іпїедгаїогз, тапиґасїигегз апй іпйіуійиаіз іпсіийіпд їЬе асайетіс со тти п іїу , тай е  дгеаї сопїгіЬиїіоп їо їЬіз теогк. 
Огдапігаііоп І8А (Іпїегпаїіопаі 8осіеїу оґ Аиїотаїіоп) Ьаз арргоуей їЬе т о з і айуапсей зїапйагйз [6]. ТЬе ауаііаЬіііїу оґ 
теогій зїапйагйз зауз аЬоиї а зиссеззґиі изе оґ арргоуей їесЬпоіодіез їЬеу сопїаіп, апй їЬе ауаііаЬіііїу оґ їехіЬоокз - ехізїіпд 
їгаіпіпд зсЬооіз.

Іп сопігазї їо зисЬ а іагде ^иапіііу оґ ейисаїіопаі сопїепї іп їЬе теогій, іп Бкгаіпе, ипґогїипаїеіу, їЬезе зїапйагйз апй 
арргоасЬез, теЬісЬ аге зеї оиї іЬегеіп, ргасіісаііу ипкпотеп їо їЬе со тти п іїу  оґ сопігоі епдіпеегз. Іпґогтаііоп аЬоиї їЬезе 
зїапйагйз апй їЬеіг арроіпїтепї опіу гесепііу Ьедип їо арреаг іп іЬе Ш гаіпіап гезоигсез [7], апй їЬеіг еіисійаііоп із а іто зї 
поп-ехізїепї. ТЬіз теап з їЬаї Бкгаіпіап зу зїет  іпїедгаїогз ргасіісаііу пої геайу ґог іЬе йеуеіортепї оґ сотриїег іпїедгаїей 
тапиґасїигіпд (СІМ) еуеп іп іЬе йотезїіс таш ґасїигіпд епїегргізез. ^ е  сопзійег їЬаї ії із песеззагу їо апаіуге апй 
рориіагіге іЬе теогій зїапйагйз теіїЬ ґигіЬег іосаіігаїіоп ґог їЬе зиссеззґиі йеуеіортепї оґ їЬе ґіеій оґ аиїотаїіоп іп Ш гаіпе. 
ТЬіз агїісіе із іпїепйей їо геуіете іЬе Ьазіс ійеаз іаій йотеп іп зїапйагйз І8А-88, І8А-95 апй І8А-106 с о т т іїїе е  теЬісЬ аге іЬе 
т о з і  ітрогіапі ґог їЬе йеуеіортепї оґ СІМ.

А топд  їЬе т о з і  ітрогіапі зїапйагйз, теЬісЬ зузїетаїіге їЬе Ьезї ргасїісез оґ йеуеіоріпд СІМ аге ап А тегісап зїапйагй 
А Ш І / І8А-95 [8-10] апй їЬеіг теогій апаіодиез ІЕС-62264 їЬаї еззепїіаііу аге айаріаііопз оґ І8А. Іп Бкгаіпе, ипґогїипаїеіу,
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іЬезе зїапйагйз Ьауе пої Ьееп айорїей аї іЬе зїаїе іеуеі, йезріїе ап огіепіаііоп оп Ьагтопігаііоп оґ Ш гаіпіап апй Еигореап 
зїапйагйз. Рог сотрагізоп, іп Киззіа іЬезе зїапйагйз Ьауе Ьееп айорїей апй іосаіігей аз 0 0 8 Т  К ІЕС 62264-1 [11] зіпсе 
2010, такіпд  їЬеіг изаде то ге  ргіогііу оуег іЬе согрогаііуе.

То ипйегзїапй їЬе ріасе оґ тойегп зїапйагйз іп ап іпїедгаїей тапиґасіигіпд, іЬеу зЬоиій Ье сопзійегей іп іЬе сопїехі оґ 
а ґипсііопаі зітсіиге іЬаі із зЬотеп іп їЬе ґігзі рагі оґ їЬе І8А-95 (зее Рідиге 1). Ассогйіпд їо іЬіз зїапйагй їЬе ЬіегагсЬу оґ 
тап ад етеп ї а тапиґасіигіпд епїегргізе із йезсгіЬей теіїЬ 4 іеуеіз: 1зї апй 2пй іеуеіз аге йезідпей ґог ргосезз сопїгоі, 3гй - 
Машґасїигіпд Орегаїіопз М ападетепї (М 0М ), 4 - ґог Ьизіпезз ріаппіпд апй іодізїісз. Ії зЬоиій Ье поїей їЬаї іЬіз зітсіиге 
іпїедгаїей тапиґасіигіпд йоез пої ітрозе  зресіґіс ^е^иі^етепі8 ґог ітр іетеп іа ііоп  ґипсїіош. Рог ехатріе, зо те  теогій 
ґатоиз зоґітеаге ргойисїз епсотразз їЬе ґипсііопз оґ еасЬ оґ іЬе іеуеіз, Ьиї йо пої геаііге аіі іЬе іізїей ґипсїіопаіііу. Рог їЬе 
за т е  геазопз Ьеуеі 3 ассерїей їо п ате  М 0М  (Мапиґасїигіпд Орегаііопз М ападетепї) аз оррозей їо МЕ8 (Мапиґасїигіпд 
Ехесиїіоп 8узїет), аз тееіі аз М 0М  іпсіийез тоге  ґипсііопз їЬап йесіагей Ьу М Е8А тойеі. Рог ехатріе, М 0М  іпсіийез 
зеуегаі ґипсііопз орегаііопаі тап ад етеп ї оґ зегуісез ґог рЬузісаі аззеїз оґ тапиґасїиге, теЬісЬ аге пої ґогезееп Ьу МЕ8 
тойеі.

Регґогтіпд їЬе ґипсііоп оґ 4їЬ іеуеі із изиаііу соуегей Ьу зузїетз зисЬ аз ЕКР (Епїегргізе Кезоигсе Ріаппіпд). ТЬе ґігзі 
апй зесопй рагіз оґ іЬе І8А-95 зїапйагй, теЬісЬ тееге арргоуей ргітагііу, _]и8ї іпіепйей ґог зоіуіпд ргоЬіетз оґ іпіедгаііоп оґ 
ЕКР апй М 0М  зузіетз. ТЬаі із, іЬеу аге йігесіей іо іЬе йезсгірііоп оґ (тойеі) йаіа ргезепіаііоп, теЬісЬ теііі Ье ехсЬапдей Ьу 
іЬозе зузіетз апй іо зо те  ехіепі іЬе гиіез оґ іЬе ехсЬапде. Іі зЬоиій Ье поїей іЬаі іЬе зїапйагйз йо поі Ьауе ^е^иі^етепі8 ґог 
іЬе іпіегпаі зігисіиге оґ іЬезе зузіетз апй іЬе ітр іетеп іа ііоп  оґ зресіґіс ґипсііопз, Ьиї іЬеу Ьауе ^е^ші^етепі8 ґог іЬеіг 
іпіегасііоп (йаіа йезсгірііоп) аі уагіоиз іеуеіз оґ тап адетеп і іЬаі теііі іпіедгаіе йіґґегепі, еуеп іЬе ехізііпд, ітр іетеп іаііопз 
так іп д  зо т е  сЬапдез іо іЬеіг іпіегґасе рагіз.
ТЬе іЬігй апй ґоигіЬ рагі оґ іЬе зїапйагй (І8А-95.03 апй І8А-95.04) ґосизез оп іЬе іпіегасііоп Ьеїтеееп ґипсііопз іп іЬе тіййіе 
оґ М 0М , апй теііЬ іЬе зесопй іеуеі оґ ґипсііопаі тойеі. То зо те  ехіепі іЬіз зїапйагй йезсгіЬез іЬе то й е і оґ іЬе ґипсііопз іп 
іегтз  оґ іпіегасііоп Ьеїтеееп іЬ ет. Аз іп іЬе ґігзі рагіз, іЬезе рагіз йезсгіЬе іЬе зітсіиге оґ йаіа, теЬісЬ із ехсЬапдей Ьеїтеееп 
ґипсііопз, апй поі а зоґітеаге іпіегґасе.

Ітр іетеп іа ііоп  оґ іЬе ґігзі апй зесопй іеуеі ипйег іЬе гейисей тойеіз із соуегей Ьу іЬе аиіотаііс ргосезз сопігоі 
зузіетз (АРС8), теЬісЬ аге поі соуегей Ьу іЬе зїапйагй. Иотееуег, іЬіз то й е і Ьаз айорїей іЬе йіуізіоп Ьеїтеееп іурез оґ 
ргойисііопз:

1. ВаісЬ Сопігоі -  регіойіс (ЬаісЬ, зтаіі-іоі) ргойисїіоп тападетеп і;
2. сопїіпиоиз Сопігоі -  сопїіпиоиз ргойисїіоп тападетеп і;
3. Бізсгеіе Сопігоі -  йізсгеіе ргойисїіоп тападетепі.
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ТЬік йіуікіоп ік саикей Ьу йеґіпей ргойисііоп ґеаіигек іЬаі аге кпоуп іо ітроке іік ігасе оп іЬе тап ад етеп і оґ
ргойисііоп ргосеккек. Рог іпіедгаііоп оґ іЬеке іеуеік іп іЬе депегаі кукіет оґ ргойисііоп тап ад етеп і іЬеу ти к і Ье ргеуіоикіу
ргерагей. Рігкі, тап адетеп і оґ ргойисііоп епіегргіке ^е^иі^ек ргекепіаііоп оґ гекоигсек апй асііуіііек оґ іЬеке іеуеік іп іЬе 
ґо гт  оґ тойеік уЬісЬ йіґґег ґог йіґґегепі іурек оґ іпйикігіек. 8есопй, сопігоі аідогііЬтк оґ іеуеі 2 кЬоиій іаке іпіо ассоипі 
песеккііу оґ геаіігаііоп оґ Ьііаіегаі іпіедгаііоп оп іЬе ргіпсіріе: йоуп - ріапптд, ир - іЬе асіиаі кіаіе. Рог іЬік, ВаісЬ Сопігоі 
Ьак икей І8А-88 кіапйагй ґог а іопд ііт е . То коте ехіепі айаріаііоп оґ іЬе кіапйагй ік аіко тай е  ґог йіксгеіе іпйикігіек. ТЬеге 
аге аіко коте айаріаііопк оґ І8А-88 кіапйагй ґог сопііпиоик ргойисііоп, Ьоуеуег, ік аЬоиі іеп уеагк аге уогкіпд оп а кіапйагй 
І8А-106, уЬісЬ ік йекідпей кресіґісаііу ґог кисЬ ґасіііііек. N о у  іЬе уогк оп кіапйагйк аге кіііі г а п т ^  апй ргеіітіпагу гекиіік 
аге діуеп іп іЬе іесЬпісаі герогі (І8А-ТК106). Роііоуіпд гиіек оґ сопкігисііоп таш ґасіиге сопігоі кукіетк іЬаі ргоуійе ґог 
іЬеіг іпіедгаііоп іпіо а кіпдіе СІМ аге іаій іп іЬе кіапйагйк І8А-88 апй І8А-106 апй Ьиііі ассогйіпд іо іЬе кіапйагй І8А-95.

ТЬик, іойау іЬе дгоир І8А кіапйагй іпсіийек а ітокі аіі асііуіііек тападегіаі оґ 3 іоуег іеуеік оґ іЬе ЬіегагсЬу 
тап ад етеп і ргойисііоп епіегргіке:

1. І8А 95.01 апй І8А 95.02 -  йаіа то й е і іп ап ехсЬапде Ьеіуееп іЬе 3гй (МОМ) апй 4іЬ (ЕКР) іеуеі
2. І8А 95.03 апй І8А 95.04 -  йаіа то й еі іп ап ехсЬапде Ьеіуееп іЬе ґипсііопк оґ 3гй іеуеі (МОМ) апй іо коте 

ехіепі ехсЬапдіпд у ііЬ  2пй
3. І8А 95.05 -  ЬідЬ-іеуеі ргоіосоі ґог йаіа ехсЬапде оґ 3гй (МОМ) апй 4іЬ (ЕКР) іеуеі
4. І8А 88.01, І8А 88.02, І8А 88.03, І8А 88.04, І8А-88.05 -  зіапйагйз ґог ІЬе ВаісЬ Сопігоі
5. І8А ТК88.02 -  айаріаііоп оґ кіапйагйк І8А-88 ґог раскіпд ргоЬіетк (йіксгеіе ргосеккек)
6. І8А ТК88-95.00.01 -  іесЬпісаі герогі аЬоиі іЬе сотраііЬіе ике оґ І8А-88 апй І8А-95
7. І8А ТК106 -  іесЬпісаі герогі оп іЬе йеуеіортепі оґ кіапйагйк ґог сопііпиоик ргойисііоп тападетеп і.
ТЬе аЬоуе аге іикі кіапйагй І8А, аііЬоидЬ то к і оґ іЬ е т  Ьауе апаіодк ІЕС, таіп іу  айоріей Ьу кітріе айорііоп. Такіпд 

іпіо ассоипі сегіаіп іпегііа (поі іекк іЬап іЬгее уеагк) іп іЬе ргосекк оґ арргоуаі оґ Еигореап апаіодиек, Ьеіоу у е  у ііі  ґосик 
оп а геуіеу оґ іикі огідіпаі А тегісап уегкіопк.

ТЬе Ьазіс ійеаз оґ тапиґасіигіпд епіегргіке тап адетеп і,
Аккеік апй асііуіііек оґ іЬе ргойисііоп епіегргіке ти к і Ье йексгіЬей Ьу а кеі оґ іпіеггеіаіей тойеік ґог іЬе роккіЬііііу оґ 

апаіукік іік ґіиій кіаіе апй тападетеп і. ТЬе кеу ійеа оґ іЬе кіапйагйк ік йеґіпіііоп оґ тойеік аі йіґґегепі іеуеік о ґ тап ад етеп і 
апй іп уагіоик іпйикігіаі ґіеійк. ТЬе кіапйагйк діуе сіеаг диійапсе оп іЬе ргекепіаііоп оґ іпйикігіаі епіегргіке гекоигсек, іЬеіг 
сопйіііоп, роіепііаі апй асіиаі икаде оп йесотрокіііоп оґ іЬе депегаі топііогіпд ґипсііопк апй сопігоі оґ ргойисііоп ргосеккек 
оп ріаппіпд іккие оґ ргойисік апй ґіехіЬіе ґогтіпд а п еу  іуре оґ ргойисі. ТЬеке гесоттепйаііопк Ьауе Ьееп гереаіейіу 
ргоуеп іп ргойисііоп, іЬаі аге іЬе Ьекі ргасіісек. ТЬегеґоге, еуеп іп іЬе саке оґ сопкігисііоп тап ад етеп і кукіетк уііЬоиі 
геґегепсе іо іЬеке кіапйагйк ак погтаііуе, іЬеіг ике діуек а ґаігіу сотріеіе  гергекепіаііоп оґ саіедогіек іЬаі сап йексгіЬе апу 
епіегргіке.

Іп депегаі, іпйикігіаі сопігоі орегаііопк сап Ье йексгіЬей Ьу а кеі оґ іпіеггеіаіей тойеік:
• йеґіпіііоп оґ ргойисі іЬаі ік ґго т  уЬаі (таіегіаік) апй Ьоу (іЬе песеккагу уогк апй е^иіртеп^ ^е^иі^етеп^к) іо 

ргойисе іЬе ргойисі;
• ауаііаЬіе гекоигсек, іЬаі ік уЬаі ауаііаЬіе (таіегіаік, е^иіртеп^ апй оіЬег гекоигсек) ґог іЬе тапиґасіиге оґ іЬе 

ргойисі;
• а ргойисііоп ріап, іЬаі ік уЬеп апй у ііЬ  уЬаі ауаііаЬіе гекоигсек ік ріапей іо ргойисе ргойисі;
• асіиаі ргойисііоп ґідигек, іЬаі ік Ьоу раккек іЬе ргойисііоп оґ іЬе ргойисі

Іп іЬе п еу  уегкіоп оґ іЬе кіапйагй І8А-95, кітііаг тойеік аге икей поі опіу іо йексгіЬе Ргойисііоп Орегаііопк 
М ападетепі, Ьиі іо йексгіЬе кисЬ асііуіііек ак Маіпіепапсе Орегаііош М ападетепі, Риаіііу Орегаііопк М ападетепі апй 
Іпуепіогу Орегаііопк М ападетепі. 8исЬ ргекепіаііоп ехрапйк іЬе ксоре оґ іЬе кіапйагй І8А-95 оп аіі іЬе ґеаіигек оґ МОМ 
іеуеі оґ іпйикігіаі епіегргіке апй поі іикі оп тапиґасіигіпд. Ноуеуег, іЬе кіапйагй І8А-88 апй І8А-106 ік а ітей  аі іЬе 
ргойисііоп ґипсііопк, іЬегеґоге у е  у ііі ґосик тоге  оп іЬ е т  Ьеіоу.

Ргойисі Беґіпіііоп,
ТЬе ґігкі йеуеіорей кіапйагй оґ іЬе аЬоуе уак іЬе І8А-88, іЬаі іаій а уегу ітрогіапі ґипйатепіаі ргіпсіріек оґ 

ргойисііоп тападетеп і. РегЬарк іЬе то к і іппоуаііуе сопсері уак  іЬе йіуікіоп оґ сопігоі асііуіііек іпіо іу о  йіґґегепі 
саіедогіек: ргосекк сопігоі апй Ьакіс сопігоі. 8исЬ йіуікіоп аііоук іЬе ике оґ опе апй іЬе кате е^иіртеп^ іо ргойисе уагіоик 
ргойисік іЬаі ік а ргіпсіраі іп іЬе тапиґасіиге оґ тиіііаккогітепі ргойисік ґог уагіаЬіе іесЬпоіодісаі ^е^иі^етеп^к. Ке^иі^ей 
таіегіаік (іуре, атоипі, іщ иігетепік), ехресіей ргойисік (атоипі, рагатеіегк), е^иіртеп^ ^е^иі^етеп^к, ^е^иі^етеп^к ґог 
аййіііопаі гекоигсек, ^е^иі^ей орегаііопк ґог тап адетеп і іЬе ргосекк - аіі іЬік ік йексгіЬей іп іЬе йеґіпіііоп оґ іЬе ргойисі.

Іп іегтк оґ іЬе І8А-88, а ргойисі йеґіпіііоп ік угіііеп іп іЬе Кесіре, апй іп іЬе І8А-95 - іп Ргойисі йеґіпіііоп тойеі. Іі 
кЬоиій Ье поіей іЬаі ^ и е п с е  оґ тапиґасіигіпд орегаііопк, аііоуіпд "ргодгаттіпд" тапиґасіигіпд ргосекк ґог а рагіісиіаг 
ргойисі ік кресіґіей іп іЬе ргойисі йеґіпіііоп. ТЬік ік а ґипйатепіаііу пеу  арргоасЬ іЬаі аііоук іо ргойисе пеуіу сгеаіей

ш Автоматизація технологічних і бізнес-процесів У оіите 8, Іккие 3 /2016 ш
ууу.іоигпаі-аіЬ р.сот

65



ь а Автоматизація технологічних і бізнес-процесів У оіите 8, Іззие 3 /2016
тетете.іоигпаі-аїЬр.сот

ргойисіз теііЬоиі сЬапдез іп іЬе зігисіиге апй ргодгат оґ сопігоі зузіет. Иотееуег, іЬіз арргоасЬ ^е^ші^е8 ііз зиррогі аі аіі 
іеуеіз оґ тап ад етеп і іпуоіуей іп іЬіз ґипсііоп. Іп іегтз  оґ іЬе І8А-88 зисЬ іесЬпоіодісаі ргодгатз, іЬаі аге тегіііеп іп іЬе 
гесіре, орегаїе теііЬ їесЬпоіодісаі їе гтз  8исЬ аз "Ьеаїей їо 80 ° С", " т іх  ґог 30 тіпиїез," апй саііей Ргосейигаі Сопігоі. 
Ргодгат іп гесірез (гесіре тап адетеп і) саппої Ье регґогтей теііЬоиі е^иіртепі, зо ехресіей іЬаі іі теііі Ье ітр іетеп іей  
изіпд е^иіртепі сопігоі, теЬісЬ із ітр іетеп іей  іп іЬе сопігоі зу з іет  оґ зресіґіс е^иіртепі.

Іп І8А-88 депегаі ргойисї йеґіпіііоп ґог а рагіісиіаг іесЬпоіодісаі сеіі із йезсгіЬей Ьу Мазіег Кесіре. ТЬе іесЬпоіодісаі 
ргодгат іп іЬе тазіег гесіре сап Ье йопе оп йіґґегепі е^иіртепі. Отеп сору оґ іЬе тазіег  гесіре теііЬ а ипі^ие ійепііґіег 
(ЬаісЬ питЬег), іп теЬісЬ іі Ьаз зресіґіс е^и іртеп і іЬаі теііі Ье іпуоіуей іп іЬе ргосезз, із сгеаіей ґог еасЬ ЬаісЬ оґ ргойисї. 
ТЬіз сору із саііей Сопігоі Кесіре апй іі сап сЬапде іп іЬе ргерагаііоп оґ іЬе рагїу , іпсіийіпд: ргосезз рагатеіегз, е^шіртепі 
апй іесЬпоіоду ргодгат. Іп аййіііоп, сопігоі гесіре із іЬе оЬ]есі, теЬісЬ ґосизез аіі агсЬіуей іпґогтаііоп оп іЬе раззаде оґ іЬе 
ргерагаііоп оґ іЬе ргойисї рагїу , іі аііотез іо саггу ііз депеаіоду.

Іп І8А-95 йеґіпіііоп оґ іЬе ргойисї із йезсгіЬей Ьу іЬе то й е і Ргойисї Б еґіт їіоп , теЬісЬ іп іигп із а рагііаі сазе оґ то й еі 
Орегаііоп Беґітііоп . ^ е  гесаіі іЬаі іЬе пете уегзіоп оґ іЬе зїапйагй І8А-95 ргоуійез уегзаіііе Орегаііоп тойеі, Ьесаизе іізі оґ 
ґипсііопз іпсіийез поі опіу ргойисііуе асііуіііез (іе теогк теііЬ іЬе ргойисї), апй іЬе таіпіепапсе апй огдапігаііоп оґ теогк оп 
^иа1ііу аззигапсе апй іодізіісаі зиррогі. АііЬоидЬ іЬе йезсгірііоп оґ тойеіз т а у  з е е т  ^иііе йіґґісиіі (аіі тойеіз іп іЬе 
зїапйагйз аге діуеп іп поіаііоп ИМЬ), Ьу апй іагде, іЬеу аге йезсгіЬей оп іЬе зате  ргіпсіріе аз іп іЬе І8А-88.

Кезоигсез.
Кезоигсез, іЬаі ассогйіпд іо іЬе зїапйагйз аге йезсгіЬей аз а зеї оґ тойеіз, аге пеейей іо ргойисе іЬе ^е^иі^ей ргойисї. 

Е^шіртепі, теЬісЬ ргоуійез ргойисїіоп зоіиііопз, із зерагаіеіу аііосаіей гезоигсе іп І8А-88 апй І8А-106. Аіі оіЬег гезоигсез 
(песеззагу таіегіаіз, епег§у гезоигсез, зіаґґ) аге іпсіийей аз рагатеіегз оґ е^иіртепі сопігоі, Ьиї іЬе І8А-95 епуізадез ґог 
іЬ е т  іпйіуійиаі тойеіз. Е^иіртепі тойеіз оуегіар іп аіі оґ іЬе аЬоуе зїапйагйз апй аге іЬеіг " с о т т о п  йепотіпаіог" (Рідиге 
2).

І8А-95 зїапйагй соуегз іЬе асііуііу оґ іЬе иррег ґоиг іеуеіз оґ рЬузісаі тойеіз:
1. Епіегргізе -  із а ргойисїіоп сотріех, теЬісЬ із гезропзіЬіе ґог а потепсіаіиге оґ ргойисіз теЬісЬ аге ргойисей, 8ііе оп 

теЬісЬ іЬеу аге ргойисей апй теіЬойз оґ ргойисїіоп. Рог ехатріе, іі т а у  Ье адго іпйизїгіаі сотрапу теііЬ зеуегаі 
зидаг ґасіогіез іосаіей іп йіґґегепі ріасез.
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ргойисіз теііЬоиі сЬапдез іп іЬе зігисіиге апй ргодгат оґ сопігоі зузіет. Иотееуег, іЬіз арргоасЬ ^е^ші^е8 ііз зиррогі аі аіі 
іеуеіз оґ тап ад етеп і іпуоіуей іп іЬіз ґипсііоп. Іп іегтз  оґ іЬе І8А-88 зисЬ іесЬпоіодісаі ргодгатз, іЬаі аге тегіііеп іп іЬе 
гесіре, орегаїе теііЬ їесЬпоіодісаі їе гтз  8исЬ аз "Ьеаїей їо 80 ° С", " т іх  ґог 30 тіпиїез," апй саііей Ргосейигаі Сопігоі. 
Ргодгат іп гесірез (гесіре тап адетеп і) саппої Ье регґогтей теііЬоиі е^иіртепі, зо ехресіей іЬаі іі теііі Ье ітр іетеп іей  
изіпд е^иіртепі сопігоі, теЬісЬ із ітр іетеп іей  іп іЬе сопігоі зу з іет  оґ зресіґіс е^иіртепі.

Іп І8А-88 депегаі ргойисї йеґіпіііоп ґог а рагіісиіаг іесЬпоіодісаі сеіі із йезсгіЬей Ьу Мазіег Кесіре. ТЬе іесЬпоіодісаі 
ргодгат іп іЬе тазіег гесіре сап Ье йопе оп йіґґегепі е^иіртепі. Отеп сору оґ іЬе тазіег  гесіре теііЬ а ипі^ие ійепііґіег 
(ЬаісЬ питЬег), іп теЬісЬ іі Ьаз зресіґіс е^и іртеп і іЬаі теііі Ье іпуоіуей іп іЬе ргосезз, із сгеаіей ґог еасЬ ЬаісЬ оґ ргойисї. 
ТЬіз сору із саііей Сопігоі Кесіре апй іі сап сЬапде іп іЬе ргерагаііоп оґ іЬе рагїу , іпсіийіпд: ргосезз рагатеіегз, е^шіртепі 
апй іесЬпоіоду ргодгат. Іп аййіііоп, сопігоі гесіре із іЬе оЬ]есі, теЬісЬ ґосизез аіі агсЬіуей іпґогтаііоп оп іЬе раззаде оґ іЬе 
ргерагаііоп оґ іЬе ргойисї рагїу , іі аііотез іо саггу ііз депеаіоду.

Іп І8А-95 йеґіпіііоп оґ іЬе ргойисї із йезсгіЬей Ьу іЬе то й е і Ргойисї Б еґіт їіоп , теЬісЬ іп іигп із а рагііаі сазе оґ то й еі 
Орегаііоп Беґітііоп . ^ е  гесаіі іЬаі іЬе пете уегзіоп оґ іЬе зїапйагй І8А-95 ргоуійез уегзаіііе Орегаііоп тойеі, Ьесаизе іізі оґ 
ґипсііопз іпсіийез поі опіу ргойисііуе асііуіііез (іе теогк теііЬ іЬе ргойисї), апй іЬе таіпіепапсе апй огдапігаііоп оґ теогк оп 
^иа1ііу аззигапсе апй іодізіісаі зиррогі. АііЬоидЬ іЬе йезсгірііоп оґ тойеіз т а у  з е е т  ^иііе йіґґісиіі (аіі тойеіз іп іЬе 
зїапйагйз аге діуеп іп поіаііоп ИМЬ), Ьу апй іагде, іЬеу аге йезсгіЬей оп іЬе зате  ргіпсіріе аз іп іЬе І8А-88.

Кезоигсез.
Кезоигсез, іЬаі ассогйіпд іо іЬе зїапйагйз аге йезсгіЬей аз а зеї оґ тойеіз, аге пеейей іо ргойисе іЬе ^е^иі^ей ргойисї. 

Е^шіртепі, теЬісЬ ргоуійез ргойисїіоп зоіиііопз, із зерагаіеіу аііосаіей гезоигсе іп І8А-88 апй І8А-106. Аіі оіЬег гезоигсез 
(песеззагу таіегіаіз, епег§у гезоигсез, зіаґґ) аге іпсіийей аз рагатеіегз оґ е^иіртепі сопігоі, Ьиї іЬе І8А-95 епуізадез ґог 
іЬ е т  іпйіуійиаі тойеіз. Е^иіртепі тойеіз оуегіар іп аіі оґ іЬе аЬоуе зїапйагйз апй аге іЬеіг " с о т т о п  йепотіпаіог" (Рідиге 
2).

І8А-95 зїапйагй соуегз іЬе асііуііу оґ іЬе иррег ґоиг іеуеіз оґ рЬузісаі тойеіз:
1. Епіегргізе -  із а ргойисїіоп сотріех, теЬісЬ із гезропзіЬіе ґог а потепсіаіиге оґ ргойисіз теЬісЬ аге ргойисей, 8ііе оп 

теЬісЬ іЬеу аге ргойисей апй теіЬойз оґ ргойисїіоп. Рог ехатріе, іі т а у  Ье адго іпйизїгіаі сотрапу теііЬ зеуегаі 
зидаг ґасіогіез іосаіей іп йіґґегепі ріасез.
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2. 8ііе - ік а дгоир оґ іпіедгаіей о^есік іЬаі ргоуійе тапиґасіигіпд, ассогйіпд іо іЬе ксЬейиіе. Рог ехатріе, іі сап Ье 
ґасіогу;

3. Агеа (Агеа) -  ік а дгоир оґ о^есік іп кііе іЬаі ргоуійек ргойисіпд ассогйіпд іо ргойисііоп сарасііу. Рог ехатріе, ґог 
а кидаг ґасіогу іі сап Ье ргойисііоп ііпе оґ кидаг, ґог йаігу - сЬееке ог Ьиііег йерагітепік:

4. ^ о г к  сепіег -  ік а Ргосекк Сеіі ґог ЬаісЬ ргосеккек, Ргойисііоп Ипіі ґог сопііпиоик апй Ргойисііоп Ьіпе ґог йіксгеіе.
• Ргекепіаііоп оґ ргосекк сеіі то й е і ік йексгіЬей іп іЬе І8А-88. Рог ехатріе, ргосекк сеіі ґог т і ік  ргойисііоп 

т а у  Ье ііпе оґ ргерагаііоп оґ іпіедгаііу-йаігу ргойисік, ог рагі оґ іі;
• Ргекепіаііоп оґ іЬе ргойисііоп ипіі то й еі ік йексгіЬей іп іЬе І8А-106 іесЬпісаі герогік [22, 23]. Ехатріек оґ 

ргойисііоп ипіік ґог кидаг ргойисііоп аге аіі йерагітепік у ііЬ  сопііпиоик ргосеккек, іпсіийіпд ігасі ґеейіпд 
апй уакЬіпд оґ Ьееі, йіґґикіоп йерагітепі, сіеапіпд йерагітепі еіс;

• Ргекепіаііоп оґ ргойисііоп ііпе то й еі ґог йіксгеіе іпйикігіек сап Ье йексгіЬей ак апаіодоик іо іЬе І8А- 
ТК88.00.02 [16]. ТЬік, ґог ехатріе, сап Ье аккетЬіу ііпе ргойисііоп оґ ЬоикеЬоій аррііапсек.

ш Автоматизація технологічних і бізнес-процесів У оіите 8, Іккие 3 /2016 ш
ууу.іоигпаі-аіЬ р.сот

Аіко іЬе ґоигіЬ іеуеі ік йексгіЬей Ьу кіапйагйк І8А-88 ог І8А-106 іодеіЬег у ііЬ  іЬе іоуег іЬгее.
Іп іЬік тойеі, іЬе іе г т  '^ и ір т е п і"  геґегк іо а рагіісиіаг епіііу, уЬісЬ Ьак а гоіе іп ргойисііоп орегаііопк апй іпсіийек 

сопігоі ґеаіигек іЬаі аиіотаіе іЬ ет. 8исЬ а сотЬіпаііоп оґ рЬукісаі Ьагйуаге апй сопігоі ґипсііопк ипйег І8А-88 ік саііей 
Е^иіртеп^ Епіііу. Іі Ьак Ьакіс сопігоі ґеаіигек іЬаі аге йекідпей іо регґогт сегіаіп орегаііопк у ііЬ  кресіґіс е^иіртеп^. Векійек 
Ьакіс е^иіртеп^ сопігоі, е^иіртеп^ епіііу кЬоиій киррогі ргосейигаі сопігоі іЬаі регґогтк орегаііопк іЬаі уеге "ргодгаттей" 
апй іпйісаіей іп іЬе гесіре Ьу іесЬпоіодікі. Ассогйіпд іо іЬе І8А-88 гесіре апй е^иіртеп^ епіііу іпіегасі іп іЬік у ау  іЬаі 
аііоук геаіігіпд е^иіртеп^ сопігоі керагаіеіу ґго т  іЬе геаіігаііоп оґ ргосекк сопігоі аідогііЬтк, апй іЬеп соппесііпд іЬ ет. Ап 
ехатріе  оґ іЬік соппесііоп ік кЬоуп іп Рідиге 3. Рог ехатріе, рЬакек ііке "Ьеаі іо ...", " т іх  ґог ...", "йіаі..." аге ітр іетеп іей  
іп ргосейигаі апй е^иіртеп^ епіііу, уЬісЬ аге соппесіей Ьу іпґогтаііоп йоук іо ігапкґег соттапй к, рагатеіегк апй гесеіуіпд 
сиггепі уаіиек.

С о п іг о ї  К е с і р е Ериіртєпі Епіііу

Зиррііез песеззагу:
-Ііеайет
-Гоппиіа
-ечиіршепі те̂ иі̂ ете11̂ 5 
-оіііег іпйтіаііоп

Едш ртепі РЬазе

ЕМ ЕМ ЕМ

см  см см  см см  см

Рідиге.3. С о т т и т с а ііо п  гесіре у ііЬ  е^иіртеп^ епіііу ассогйіпд іо іЬе І8А-88
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8ітііагіу, іпіегасі іЬе иррег іеуеіз теЬеге песеззагу ргойисї йеґіпіііопз "соте  йотеп" ґго т  іЬе іор іеуеіз оґ тап адетеп і 
ЬіегагсЬу іо іЬе іеуеі оґ теогк сепіегз (^ о г к  Сепіег).

Кезоигсе тойеіз аге йезсгіЬей ассогйіпд іо іЬе І8А-95, діуе ап оррогіипііу іо ^е^ие8і сиггепііу ауаііаЬіе е^шіртепі, 
регзоппеі, таіегіаіз апй оіЬег гезоигсез іЬаі т а у  Ье ог аігеайу іпуоіуей іп ргойисїіоп. Сіуеп іЬаі аіі тойеіз аге 
іпіегсоппесіей, іЬе гезоигсе сап Ье зресіґіей аз а геґегепсе е іетеп і іп іЬе йеґіпіііоп оґ іЬе ргойисї, тапиґасіигіпд ріап апй 
іЬе асїиаі регґогтапсе оґ ргойисїіоп.

Ргойисїіоп зсЬейиіез апй ргойисїіоп гедиігетепіз.
ТЬе гиіез оґ ґогтіпд ргойисїіоп зсЬейиіез аге поі йезсгіЬей іп іЬезе зїапйагйз, аз іі із ЬідЬіу йерепйепі оп сопігоі оЬ]есі 

апй арргоасЬез іо ргойисїіоп ргосеззез. Иотееуег, іі із аззитей іЬаі зиЬзузіет, теЬісЬ теііі йеаі теііЬ іЬе ґогтаііоп апй сопігоі 
оґ іЬе ргойисїіоп зсЬейиіе, теііі орегаїе аз йезсгіЬей іп іЬе зїапйагй тойеі. Іп рагіісиіаг, іі теііі ґосиз оп іЬе ^е^иі^ей ріап оґ 
так іп д  ргойисіз, теЬісЬ із ігаш тіііей  ґго т  іЬе иррег іеуеіз, іЬе йеґіпіііоп оґ ргойисї апй ауаііаЬіе аі іЬе гідЬі т о т е п і  
гезоигсез, іЬозе аге зресіґіей іЬегеіп. Ассогйіпд іо І8А-95 депегаі Ргойисїіоп 8сЬейи1е (Ргойисїіоп 8сЬейиіе) оп іззие оґ 
ргойисіз (зее. Рідиге 4), теЬісЬ із йеґіпей аі іЬе іеуеі о ґ огдатгаііопаі апй есопотіс сопігоі, доез іо іЬе ґипсііопз оґ Беіаііей 
Ргойисїіоп 8сЬейи1іпд, теЬісЬ ґо гт  іЬе ^ о г к  8сЬейиіе. Рогтаііоп із регґогтей ассогйіпд іо іЬе йеґіпіііоп оґ ґоойз іЬаі із 
песеззагу іо йеуеіор апй ауаііаЬіе гезоигсез ^ и ір т е п і ,  регзоппеі апй таіегіаіз). Веіоте тее сопзійег іЬіз ргосезз изіпд а 
Сапіі сЬагі.

шм Автоматизація технологічних і бізнес-процесів У оіите 8, Іззие 3 /2016
тетете.іоигпаі-аїЬр.сот

Рідиге 4. НіегагсЬу оґ ріаппіпд.
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Рід. 5 кЬоук ап ехатріе  оґ так іп д  кіх ііетк  оґ (іагде рагііек) ргойисік іп а Сапіі сЬагі. Ногігопіаі ііпек гергекепі іЬе 
^ о г к  Сепіегк, іосаіей оп іЬе 4іЬ іеуеі оґ іЬе е^иіртеп^ ЬіегагсЬу (кее. Рідиге 2). Іп іЬік ехатріе, ґог іЬе тапиґасіиге оґ 
ііетк  ік песеккагу іо ике кеуегаі уогк сепіегк, еасЬ оґ уЬісЬ іп і и т  рагіісіраіек іп іЬе ргойисііоп ^ и е п с е  оґ йіґґегепі ііетк 
оґ ргойисік. ^ о г к  оп іЬе ріаппей ргойисіпд ііетк  іп іЬе ргойисііоп ксЬейиіе ік саііей ^ о г к  Ке^иек^. Робота виконується в 
рамках кожного робочого місця для виробництва проміжного продукту. Кожна партія проміжного продукту 
виробляється на модулі роботи, це найменша частина обладнання, яке може управлятися за допомогою М Е8-рівня / 
МОМ відповідно до І8А-95 (див. Рис. 2). ТЬик, Кекоигсе 8сЬейиіе ік сгеаіей ґог еасЬ уогк сепіег апй аі еасЬ і іт е  ґоЬ Ьікі 
ік ґогтей ґог іЬе ргойисііоп агеа. Мокі ,)оЬк аге регґогтей ипйег а йеґіпііе ^ о г к  Макіег оґ ґоЬ Огйег.

.ІоЬ І.І5І \Л/огк Р е р и е з і

Рідиге 5. Ехатріе оґ \\ огкіпд ксЬссІиІс іп а Сапіі сііагі.

Ассогйіпд іо І8А-88, ріаппіпд апй ргойисііоп ксЬейиіек аге опе оґ іЬе іурек оґ сопігоі асііуіііек ^е^иі^ей іо тападе 
ЬаісЬ ргосекк. Ргойисііоп ксЬейиіе оґ рагііек йеіегтіпек уЬісЬ аррагаіик у ііі Ье икей іо йеуеіор а рагіісиіаг ргойисі рагіу аі 
діуеп т о т е п і. Ьеі ик сопкійег со тти тса ііо п к  оґ ріаппіпд іп іЬе іідЬі оґ аіі іеуеік оґ іЬе епіегргіке (кее. Рідиге 5, Рідиге 6). 
Ргойисііоп ксЬейиіе (у е  гетіпй іЬаі ргойисіпд ік опе оґ іЬе іурек оґ орегаііопаі асііуііу оґ епіегргіке) ак а гекиіі оґ Беіаііей 
8сЬейиііпд ік йіуійей Ьеіуееп уогк сепіегк іп іЬе ґо гт  оґ ^ о г к  8сЬейиіек. ТЬе БікраісЬіпд ґипсііоп іп геаі і іт е  ґогтк апй 
топііогк ехесиііоп оґ іЬе іікі оґ _]оЬк аі рагіісиіаг уогк сепіег (ргосекк сеіі). М ападетепі апй сопігоі оґ ргосекк сеіі ік 
регґогтей іп ассогйапсе у ііЬ  іЬе йеґіпіііоп а ргойисі іЬаі ассогйіпд іо І8А -88 ґог еасЬ рагіу ік діуеп Ьу іЬе Сопігоі Кесіре.

Іі кЬоиій Ье поіей іЬаі іЬе сопкікіепі "іоуегіпд" оґ ксЬейиіек ік тай е  опіу аґіег іЬе ріаппіпд ґипсііоп, уЬісЬ іп іи т  
^е^иек^к іЬе іоуег іеуеік оґ ауаііаЬіе гекоигсек. ТЬаі ік кисЬ йесікіоп ік іакеп ак а гекиіі оґ регтапепі Ьііаіегаі ехсЬапде 
Ьеіуееп йіґґегепі іеуеік оґ тападетеп і. Рідиге 6 кЬоук іЬаі огдапігаііоті апй есопотіс іеуеі деік М Е8 / МОМ іпґогтаііоп 
аЬоиі Ргойисііоп СараЬііііу. Іі ік арргоргіаіе іо поіе іЬаі іЬе І8А-95 Ьак кегіек оґ тойеік іЬаі іпіедгаіе йіґґегепі іурек оґ 
іпґогтаііоп (уагіоик гекоигсек, асііуіііек) апй аге саііей кедтепік (ргосекк кедтепі, ргойисі кедтепі). Ргойисііоп сараЬіііііек 
аге ргоуійей іо іЬе иррег іеуеі іЬгоидЬ ргосекк кедтепі.

Ассогйіпд іо Рідиге 5 апй 6 сап Ье ігасей ЬіегагсЬу оґ ргойисі йеґіпіііоп: Ргойисі (Орегаііоп) Б еґіт ііо п  (іеуеі ЕКР) -> 
^ о г к  Макіег (іеуеі М Е8 / МОМ) -> Макіег Кесіре (АРС8 іеуеі). ^Ьегеак іЬе йеґіпіііоп оґ іЬе ргойисі ргоуійек ґог ике оп 
йіґґегепі едиіртепі, ґог а кресіґіс іоі апй рагіу у ііі  Ье сгеаіей іЬеіг ииі^ие соріек іп ассогйапсе у ііЬ  ^огк-Бігесііуе апй 
^ о г к  Кесіре, уЬісЬ у ііі  аіко кегуе ак а тагкег ґог іЬе ргойисіпд Ьікіогу оґ іЬе рагіу апй іЬе іоі. Іі кЬоиій адаіп Ье поіей іЬаі 
іЬе рагіу іп іЬік саке у ііі  Ье рагі оґ іЬе іоі.
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Рідиге 6. Б іад гат  оґ іЬе геіаііошЬір йезсгіЬей іп іЬе І8А-95 апй І8А -88
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А сіокег кіийу оґ іЬе кіапйагйк сап Ье кееп іЬаі іЬе ріаппіпд ґипсііоп іЬаі ік йеґіпей іп І8А -88 апй І8А-95 сап поі опіу 
Ье а рагі оґ а ипіґіей ЬіегагсЬу Ьиі аіко оуегіар. ТЬік ік ігие ґог оіЬег сопігоі ґипсііопк. Рог ехатріе ассогйіпд іо іЬе кіапйагй 
І8А-88 ВаісЬ сап Ье ак ґиііу геайу іо ике ргойисі апй іпіегк (іпіегтейіаіе ргойисііоп). ТЬік ік ргітагііу йие іо іЬе уегкаіііііу 
оґ іЬе то й еі кіпсе М Е8 / МОМ орегаіек поі опіу іп іЬе ЬаісЬ ргойисііоп. Іп аййіііоп поі аіі сопігоі кукіетк іт р іе т е п і ґиіі 
ґипсііопаіііу оґ І8А-88. Оп іЬе оіЬег Ьапй, коґіуаге ргойисік іЬаі іт р іе т е п і аіі іЬе ґипсііопаіііу оґ І8А -88 сап Ье икей аі 
М Е8 / МОМ.

Асіиаі ргойисііоп регґогтапсе.
8у к іет  кЬоиій ргоуійе ш ґогтаііоп оп іЬе кіаіик оґ іЬе о ^ ес і апй ргосеккек іо топііог іЬе ітр іетеп іа ііоп  оґ ргойисііоп 

ксЬейиіек, ргойисііоп апаіукік іп геаі-ііте апй Ьікіогісаі йаіа. питЬег оґ тойеік апй сотЬіпаііопк іЬегеоґ аге йеґіпей іо 
йексгіЬе іЬік іпґогтаііоп. Сопкійег іЬе ґоііоуіпд йаіа ґіоук іЬгоидЬ іЬе асіиаі ргойисііоп регґогтапсе іЬгоидЬ іЬе 
тап ад етеп і ЬіегагсЬу (кее. Рідиге 6). Б аіа  оп іЬе ргосекк сотіпд  іо іеуеі М Е8 / МОМ іЬгоидЬ іЬе ґипсііоп оґ Баіа 
Соііесііоп. Іп аййіііоп іо соііесііпд апй ргоуійіпд геаі-ііте йаіа іо оіЬег ґипсііопк, іЬік ґипсііоп аіко ргоуійек йаіа агсЬіуіпд 
апй іЬеіг к и Ь ^ и еп і уіеуіпд. ТЬе соііесіей йаіа іп "гау" ґо гт  аге поі ^е^иі^ей Ьу тапиґасіигіпд регкоппеі М Е8 / МОМ апй 
ЕКР, ко іЬеу ти к і Ье ргосеккей ґігкі іо т а х іт іг е  ш ґогтаііоп сопіепі. ТЬаі ік іЬе соііесіей йаіа ік икиаііу сЬескей ґог ґіпйіпд 
уііЬ іп іЬе погтаііуе уаіиек (Аіегі) апй йікріауей ак кеу регґогтапсе іпйісаіогк (КРІ). ТЬе іаііег сап аіко ипйегдо іпкресііоп 
ґог іЬе ґогтаііоп оґ а геаі-ііте уагпіпд (^ о г к  Аіегі) оґ поі епоидЬ доой ,)оЬ оґ аррагаіик, ргосекк ог тасЬіпе іЬгоидЬ 
ґипсііопк оґ Регґогтапсе Апаіукік. Сопкійегіпд іЬе ітрогіапсе оґ КРІ саісиіаііоп теіЬойк іп ргойисііоп, кіапйагй І8О 22400 
Ьак Ьееп йеуеіорей гесепііу, іЬе кесопй рагі оґ уЬісЬ йексгіЬек а іурісаі кеі оґ регґогтапсе іпйісаіогк апй іЬеіг саісиіаііоп 
аідогііЬтк [24].

Ап ітрогіапі ґипсііоп оґ М Е8 / МОМ ік Тгаскіпд ог аіко кпоуп ак депеаіоду іЬаі аііоук іо ійепііґу іЬе Ьікіогу оґ 
так іп д  кресіґіс іоі ог ЬаісЬ оґ ргойисі: кеі апй асіиаі іесЬпоіодісаі рагатеіегк ипйег уЬісЬ іЬе ргойисі уак тапиґасіигей; 
^иа1і^а^ІVе апй ^иап^і^а^ІVе іпйісаіогк оґ гау таіегіаік апй ргойисі; ргойисі йеґіпіііоп, апй ко оп. Ассогйіпд іо І8А -88 ґог 
ЬаісЬ ргосеккек, ігаскіпд ік ргоуійей Ьу апаіукік оґ агсЬіуаі оґ ВаісЬ Ргойисііоп Кесогй оп іік іоі питЬег.

Рідиге 7. Іпґогтаііоп ґіоук Ьеіуееп іЬе ґипсііопк оґ М Е8 / МОМ апй оіЬег ипйег І8А-95

8и т т іп д  іЬе йексгірііоп оґ іЬе т а іп  ійеак оґ тап ад етеп і кукіетк оґ епіегргіке, у е  у ііі діуе Ьу іЬекік іЬеіг 
ґипсііопаіііу. І8А-95 ік а кіапйагй уЬісЬ йексгіЬек іЬе огдапігаііоп оґ ґипсііопіпд іпіедгаіей тапиґасіигіпд апй діуе йаіа 
тойеік іЬаі аге ехсЬапдей Ьеіуееп ґипсііопаіііу рагік оґ сотриіег іпедгеіей тапиґасіигіпд. І.е. І8А-95 ік а кіапйагй оґ 
іпіедгаііоп ЕКР у ііЬ  МОМ, МОМ у ііЬ  АРС8 апй М Е8 / МОМ сотропепік іодеіЬег.

І8А -88 ік а кіапйагй ґог ЬаісЬ тап ад етеп і ргосеккек. Ьіке І8А-95, іЬе кіапйагй ік Ьакей оп іЬе ргіпсіріек оґ ргойисі 
йеґіпіііоп (іЬе гесіре) апй гекоигсе йеґіпіііоп оґ е^иіртеп^, оп уЬісЬ ік регґогтей Ьу іЬік гесіре. Аіі оіЬег гекоигсек (кіаґґ,
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таіегіаіз, епег§у) аге іпсіийей іп іЬе гесіре аз а ґогтиіа ог аййіііопаі ^е^иі^етепі8. Іп аййіііоп іо іЬе гесіре ґогтиіа аізо 
іпсіийез ргосейиге - іесЬпоіоду ргодгат оґ ргойисї тапиґасіигіпд. Кесіре, іпсіийіпд іЬе ргосейиге, із сгеаіей Ьу 
іесЬпоіодізіз теііЬоиі сЬапдіпд іЬе сопігоі зузіет. ТЬіз із іЬе т а іп  айуапіаде оґ зузіетз Ьазей оп І8А -88 оуег сіаззіс 
топоіііЬіс сопігоі зузіетз, Ьесаизе пете ргойисіз сап Ье сгеаіей теііЬоиі ирдгайіпд іЬе ехізііпд зузіет. № іе  іЬаі іЬе 
рагатеіегз оґ іЬе гесіре т а у  іпсіийе етегдепсу ііт ііз  апй ехсерііопз ргосеззіпд аідогіїЬтз іЬаі йерепй оп ргойисї 
іесЬпоіоду.

ЕасЬ ЬаісЬ оґ іЬе ргойисей ргойисї із сопігоііей оп Ьазе оґ а шпі^ие сопігоі гесіре, теЬісЬ із зіогей іп іЬе агсЬіуе 
іодеіЬег теііЬ іЬе уаіие оґ ргосезз уагіаЬіез іп теЬісЬ іЬе рагїу теаз ргойисей. ТЬіз арргоасЬ так ез  іі роззіЬіе іо ігасе іЬе 
Ьізіогу оґ ргойисіпд ЬаісЬ Ьу ііз ійепііґіег. ТЬіз із апоіЬег дгеаі асЬіеуетепі оґ іЬіз зїапйагй. ТесЬпоіодіез оґ зїапйагй 
ґасііііаіе ріаппіпд апй та к е  тоге  ґіехіЬіе изе оґ е^шіртепі

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів У оіите 8, Іззие 3 /2016 ш
тетете.іоигпаі-аїЬр.сот

ТЬе пеей апй регзресїіуез оґ їЬе ітр іет еп їа їіоп  оґ зїапйагйз іп № гаіпе
Аз тее заій аі іЬе Ьедіппіпд, йезрііе іЬе ргоуеп еґґесііуепезз аіі оуег іЬе теогій іЬезе зїапйагйз іп Ш гаіпе аге Ьай 

кпотеп. Роііз іп зосіаі пеітеогкз, сотти п ісаііоп  теііЬ ргойисїіоп регзоппеі, гергезепїаііуез оґ іпїегпаїіопаі Ьгапйз апй 
іпіедгаіогз іп Ш гаіпе зЬотеей уегу роог кпотеіейде оґ еуеп іЬе ехізіепсе оґ іЬезе зїапйагйз, іЬеіг ригрозе апй езресіаііу изе. 
ТЬіз зЬотез іЬе роог зіаіе оґ ргерагаііоп оґ Ш гаіпіап епдіпеегз іп аиіотаііоп оґ ргойисїіоп іеуеі. Веіоте тее іоок іо теЬаі іі 
сап Ьгіпд апй теЬаі ітргоуетеп із сап Ье тай е  іп іЬе йігесііоп оґ йеуеіортепї.

8еуега1 ргойисііош теііЬ йотіпапі ЬаісЬ ргосеззез (е.д. рЬагтасеиіісаі) аі іЬе іеуеі оґ оЬіідаіогу ґог іЬе ітр іетеп іа ііоп  
оґ іпїегпаїіопаі зїапйагйз ^е^ші^е іЬе изе о ґ І8А-88. ТЬе аЬзепсе оґ ґипсііопаі, Ьазей оп іЬе гесіре сопігоі, такез іі 
ітроззіЬіе іо сгеаіе пете гесірез апй сопйисі депеаіоду оґ іЬе ргойисї, поі іо теп ііоп  іЬе орегаііопаі ріаппіпд. Іі'з теіііу іЬаі 
зо те  сопігоі епдіпеегз изей іооіз Ьазей оп І8А -88 теііЬоиі іЬе кпотеіейде оґ іЬе ргіпсіріез оґ іЬеіг ґипсііопіпд. Аі іЬаі 
епдіпеегз зітр іу  ґоііотеей ехізііпд ітр іетеп іаііоп , ґідигіпд іі іЬетзеіуез Ьу ігіаі апй еггог. Іп т о з і сазез, іЬе ^е^ші^ей 
ґипсііопаіііу із іпуепіей іпйерепйепііу, іЬаі зідпіґісапііу йеіау іЬе рго]есі ііґе сусіе апй дгеаііу сотріісаіез іЬе іпіедгаііоп оґ 
зиЬзузіетз іпіо а ипіґіей зузіет.

^ о гк з  оп І8А-106 зїапйагй, іЬоидЬ поі сотріеіей, теііЬ іЬе Ьазіс сопсеріз апй іЬе гезиііз оґ ііз арріісаііоп із ауаііаЬіе 
опііпе. Аз Бауе Е тегзоп [25] поіісей іп Ьіз агїісіе, аиіотаііоп оґ ргосейигез зіагі, 8іор апй ехії ґ го т  етегдепсу зііиаііопз 
апй зтеіісЬ іо апоіЬег ргойисї т а к е  іі роззіЬіе іо зідпіґісапііу ргоіесі іесЬпоіодісаі ргосезз ґго т  ассійепіз апй гейисе іЬе 
і іт е  апй епег§у іозз. 8исЬ арргоасЬез аге поі пете, рагїісиіагіу іЬеу аге кпотеп аз а зиЬзузіет оґ йесізіоп зиррогі. Нотееуег, 
т о з і  сопііпиоиз ргойисїіоп сопігоі зузіетз ігайіііопаііу Ьазей зоіеіу оп гедиіаііоп.

Аз ґог іЬе І8А-95 зїапйагйз апй іЬеіг арріісаііоп іп іпзігитепіаі іооіз із поі іоіаі. ТЬе та]огііу оґ ітр іетеп іа ііош  йо 
поі іеап оп іЬіз зїапйагй апй тай е  изіпд іЬеіг отеп арргоасЬез апй йіґґісиіі іо іпіедгаіе теііЬ оіЬег зиЬзузіетз. Нотееуег, аіі оґ 
іЬезе ітр іетеп іаііопз аге оґіеп ґоипй депегаі ґіатез іЬаі со т е  теііЬ ипргерагейпезз оґ іотеег сопігоі іеуеіз. Рог ехатріе, 
гереаіейіу йеіегтіпей іаск оґ сопігоі геііаЬііііу оґ йаіа іЬаі ргеуепіз геііаЬіе саісиіаііоп оґ Ьаіапсез апй КРІ оп іЬе иррег 
іеуеіз. ТЬіз ге^иігез іЬе йеуеіортепї оґ іотеег іеуеіз оґ епіегргізе тап адетеп і сопзійегіпд іЬеіг іпіедгаііоп іп іЬе сотриїег 
іпїедгаїей ташґасіигіпд. ТЬе опіу то й еі оґ е^шіртепі І8А-95, І8А-88, І8А-106 аііотез зоґітеаге йеуеіортепї, ґог ехатріе, 
ґог РЬС апй 8САБА / НМІ, іакіпд іпіо ассоипі іЬеіг 8иЬ8е^иепі іпіедгаііоп теііЬ іЬе иррег іеуеі.

№е зеіесі теЬаі тее іЬіпк іі із песеззагу іо сопзійег іЬезе зїапйагйз ґог аз диійез іп таш ґасіиге аиіотаііоп апй 
іпіедгаііоп оґ сопігоі зузіетз, аз іЬеу сіеагіу йеґіпе іЬе песеззагу ґипсііош апй іЬеіг іпіегасііоп. ТЬе зїапйагйз ргезепі 
ргіпсіріез оґ сіаззісаі йесотрозіііоп апй аддгедаііпд оґ СІМ ґипсііопз, теЬісЬ іп іізеіґ із а дгеаі асЬіеуетепі. Опе оґ іЬе 
Ьазіс сопсеріз оґ зїапйагйз - із а зіаіе-огіепіей тап адетеп і, теЬісЬ із ап іпіедгаі сотропепі оґ аіі тойеіз. 8Ье Ьаз зЬотеп ііз 
айуапіадез іЬаі зЬоиій Ье ап агдитепі ґог іакіпд іЬіз арргоасЬ іпіо зегуісе Ьу аіі ргодгаттегз АРС8. То йаіе, іЬеге із по 
апаіодие іо іЬе аЬоуе зїапйагйз; іЬеу соііесіей іЬе гезиііз оґ іЬе іеайіпд огдапігаііопз іп іЬе ґіеій оґ аиіотаііоп апй гезеагсЬ.

№е Ьеііеуе іЬаі іЬе рготоііоп апй йеуеіортепї оґ іЬезе зїапйагйз еуеп іп Ш гаіпе із роззіЬіе апй песеззагу. Ш гаіпіап 
зу з іет  іпіедгаііоп отепз зігопд апй рготізіпд регзоппеі, Ьиї сопііпией іагдеііпд Еазіегп тагкеіз, т ай е  іЬ е т  Ьеаг зегуісе. ^ е  
саіі ґог _]оіпї рготоііоп апй йеуеіортепї оґ ргоґеззіопаі зїапйагйз іЬгоидЬ іЬе со тти п іїу , іЬгоидЬ іЬе сгеаііоп оґ Ш гаіпіап 
Ьоокз. ТЬе йерагітепі ІАС8 №ііопа1 Ппіуегаіу оґ Роой ТесЬпоіодіез (МИРТ) Ьаз аігеайу тай е  іЬе ґігзі зіерз іп іЬіз 
йігесііоп. Бигіпд іЬе іазі 2 уеагз а дгоир оґ іеасЬегз апй ипйегдгайиаіез теогкз оп іЬе ігапзіаііоп оґ зїапйагйз, іесЬпісаі 
герогіз апй агїісіез. То рготоіе йаіа зїапйагйз із сгеаіей а тееЬзііе іЬаі оиіііпез аіі іЬе та]ог таіегіаіз [26]. МИРТ із а 
т е т Ь е г  оґ іпйизїгіаі сопігоі епдіпеегз оґ Икгаіпе іЬаі рготоіез іЬезе зїапйагйз іп Шгаіпе. Іп аййіііоп іо ейисаііопаі 
асііуіііез, іЬе йерагітепі ІАС8 теііЬіп іЬе гезеагсЬ йеуеіорей зоґітеаге ґгатетеогк іо іЬе РЬС іЬаі із ґиііу сотрііап і теііЬ 
зїапйагйз іізіей аЬоуе. ^ е  ргоуійе іо ЬідЬег ейисаііоп іпзіііиііош апй оіЬег со тти п іїу  т е тЬ егз  оґ сопігоі епдіпеегз іо ]оіп 
іЬіз то у етеп і, теЬісЬ зідпіґісапііу айуапсе іЬе йеуеіортепї іп Икгаіпе.
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А ^ Т О М А Т I О N  N £ ^ 8

Иою Аиіотаііоп Сап МеашгаЬІу Боояі С 8. їпйт ігу
ТЬеге’8 гагеїу а 8Ьогіа§е оґ ійеа8 аЬоиґ Ьоте ґо Ьоозі іпйизїгіаі 

дготеіЬ апй іппоVаііоп. Мозі зисЬ йізсиззіопз, ЬотееVе^, іурісаііу 
зргіпд ґго т  а регзопаі, апесйоіаі, ог іпйи8і^у-Vегіісаі роіпі оґ VІете.
То деі а Ьгоайег регзресітее апй йеіегтіпе іЬе т о з і  Ьепеґісіаі агеаз 
оґ ґосиз ґог зресіґіс, ^шапііґіаЬіе ітр^оVетепі, іЬе №ііопа1 
Іпзіііиіе оґ 8іапйагйз апй ТесЬпоіоду (№ 8Т) апаіугей йаіа 
соііесіей іЬгоидЬ ехіепзтее іпіегуіетез апй зигуеуз теііЬ гезеагсЬегз, 
йеVеіоре^8, таш ґасіигегз апй оіЬег зіакеЬоійегз.

ТЬе зіийіез аізо езіітаіе  іЬе р о з і^ е  есопотіс ітрасіз оґ 
еіітіпаііпд іЬозе оЬзіасіез—теЬісЬ № 8Т зауз теоиій іоіаі тоге  
іЬап $100 Ьііііоп іп аппиаі 8аVІпд8.

Іі’8 поґ 8шргі8іп§ ґЬаґ ґЬгее оґ іЬезе ґоиг 8іийіе8 ґосиз оп іесЬпоіо§іе8 соVегегі ге§и1агіу Ьу А иіотаііоп ^огігі 
йие іо іЬеіг т ^ а п с е  асгозз іЬе йізсгеіе, ргосезз апй ЬаісЬ тапиґасіигіпд іпйизігіез. ТЬезе іЬгее іесЬпоіоду агеаз аге 
айШ ^е тапшґасіш^іпд, аЙVапсей гоЬоіісз апй аиіотаііоп, апй зтагі ташґасішгіпд. ТЬе ґоигіЬ агеа аййгеззей Ьу іЬе 
№ 8Т зіийу ґосизез оп гоіі-іо-гоіі тапиґасіигіпд—іЬе ґаЬгісаііоп оґ еіесігопіс йеVІсе8 оп а гоіі оґ ґіехіЬіе ріазііс ог 
те іаі.

ТЬе іагдезі ргейісіей созі 8аVІпд8 асгозз іЬе зіийіез аге ііей іо зтагі тапиґасіигіпд (йеґіпей Ьу № 8Т аз 
ргосеззез іп теЬісЬ аіі тапиґасіигіпд йаіа ґго т  йезідп іо ґіпізЬей ргойисї із еіесігопісаііу ехсЬапдей апй ргосеззей) 
апй а^ап сей  гоЬоіісз апй аиіотаііоп. № 8Т зиддезіз іЬаі зтагі тапиґасіигіпд соиій геар $57.4 Ьііііоп іп аппиаі 
8аVІпд іо іпйизігу апй аЙVапсей гоЬоіісз апй аиіотаііоп соиій 8аVе апоіЬег $40.1 Ьііііоп.

Безріїе ііз ^еіаіІVеіу гесепі епігу іпіо іЬе таш ґасіигіпд зрасе, аййііІVе таш ґасіигіпд/3Б ргіпііпд соиій 8аVе 
іпйизігу апоіЬег $4 Ьііііоп аппиаііу, ассогйіпд іо № 8Т.

Асго88 аіі іЬе8Є агеа8 оґ ґоси8, № 8 Т ’8 апа1у8І8 гіеіегтіпегі іЬаі ^ 8 .  іпгіи8гіу ти8 і агігіге88 сиггепііу и п те і пееЙ8 
ґог теазигетеп і зсіепсе апй ргооґ-оґ-сопсері гіетоп8ігаііоп8 ґог етегдіпд іесЬпоіо§іе8. “Оарз іп іЬе іесЬпоіоду 
шґгазітсіиге—іпсіийіпд іЬе іаск оґ геііаЬіе теазигетеп і апй іезі теіЬойз, зсіепііґісаііу Ьазей зїапйагйз, апй оіЬег 
ґогтаі кпотеіейде апй іооіз—ііт і і  а^апсегі тапиґасіигіпд’8 ґигіЬег гіеVе1ортепі апй агіорііоп,” 8ау8 NI8Т 
есопотізі Сагу Апйегзоп, соогйіпаіог оґ іЬе зіийіез.

Весаизе іЬе зіийіез опіу сопзійегей іЬе Ьепеґііз йігесііу аіігіЬиіаЬіе іо сіозіпд іЬе ійепііґіей іесЬпісаі дарз іп 
еасЬ 8есіог, № 8Т 8ау8 іЬе ітрасі8 поіей іп іЬе ге8еагсЬ е8іітаіе8 аге сошегуаііуе. “Іґ тее сошігіег іЬе іагдег-зсаіе 
оиісотез ЬгоидЬі аЬоиі Ьу тееііпд  іЬезе пеейз— зисЬ аз пете апй ітр^оVей ргойисіз, іпсгеазей ргойисїіоп ^шаіііу, 
іопд-іегт іпйизігу дготеіЬ апй _)оЬ сгеаііоп—іЬе ітрасі8 теоиій Ье 8і§піґісапііу ЬідЬег,” Апгіетоп 8ау8.
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