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завершити реєстрацію згідно інструкцій у ньому.
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часовий ряд метод Гусениця-SSA сезонний тред енергозбереження

method 
Caterpillar-SSA 

time series trade seasonal energy efficiency

Анотація  (укр. та іншими 
мовами)

Виділено сезонний тренд з використанням методу Гусениця-SSA на прикладі часового ряду 
газоспоживання з подальшим аналізом за допомогою фі-серій

Выделено сезонный тренд с использованием метода Гусеница-SSA на примере временного ряда 
газопотребления с последующим анализом с помощью фи-серий

3) Підготовка файлів для ELARTU. 
Щоб документ не „загубився“ в мережі, вставляйте верхній колонтитул з бібліографічним описом (для MS Word – 

Файл » Параметры страницы » Источник бумаги » Колонтитул первой страницы, Вид » Колонтитулы, шрифт 9п).
Формати  файлів:  PDF(обов’язково), DjVu,  ТеХ,  OpenDocument,  та  інші  (http://elartu.tntu.edu.ua/help/formats.jsp). 
Рекомендується конвертувати матеріали у  PDF  та  OpenDocument.  Для утворення файлів  PDF  використовувати 
OpenOfice чи віртуальні друкарки PrimoPDF, doPDF. Для збереження у формат OpenDocument з MS Office використовувати 
плаґін Sun ODF-Plugin 3.2. Для  DjVu  –  pdf2djvu,  LizardTech Virtual Printer 6 та Document Express Editor  6. Ці та інші програми 
доступні  на  FTP  ТНТУ  (http://ftp.tntu.edu.ua/Viewers/ELARTU_programs_pack/).  Найменування  файлів  за  схемою 
„TNTU_ConfNo_YEAR-Author1_Author2-Title__StartPage.pdf“  (довжина  назви  файлу  не  більше  100  символів,  не 
використовувати кирилицю та пробільні  символи).  Вибирайте хорошу якість  результуючого  pdf  чи  djvu („print“-
якість, 300..600 dpi), перевіряйте наявність текстового шару (для повнотекстового пошуку). 

4) Кроки внесення тез. 
На сайті інституційного репозитарію ELARTU (elartu.tntu.edu.ua) зареєструватися, зайти у розділ „Фонди та 

зібрання“, вибрати зібрання конференції (напр. „  наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя“ⅩⅣ ) та натиснути „Відправити 
ще у це зібрання“. Далі проходимо 7 простих кроків:

І — ставимо усі галочки; ІІ, ІІІ — заповнюємо поля зібраними бібліографічними даними;  — послідовноⅣ  
додаємо підготовлені файли тез та презентації; V — перевірка усієї інформації;  VІ — читаємо та 
підтверджуємо авторський договір.

Після виконання останнього кроку з’явиться надпис „Відправка завершена“ — Ваші матеріали успішно 
розміщені в інституційному репозитарії ELARTU ТНТУ ім. Івана Пулюя!
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