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EXOTHERMAL AND ENDOTHERMAL DILUTION EFFECTS OF SOME OF THE ALKALIES AND 
SALTS AT NATURAL AND FORCED STIRRING 

Bespalko S.A., Halychyi O.S., Roha M.P., Plakhotnyi O.P., Poliakov S.P., Bespalko T.I., Kalejnikov H.E., 
Fenko I.I. 
Cherkasy State Technological University 
Shevchenko Boulevard 460, Cherkasy, 18006, Ukraine. E-mail: s.bespalko@chdtu.edu.ua 
The conference paper presents the brief results of our experimental study on exothermal and endothermal effects occur-
ring at diluting alkalis, especially KOH, NaOH, and salts, such as NH4NO3, KNO3, when applying natural and forced 
stirring. It is shown that dilution of alkalis produces heat resulting in a significant increase of the solution temperature 
of up to +86.5 °C with KOH at forced stirring, while dilution of the salts generates cooling leading to a significant de-
crease of the solution temperature of up to -18.4 °C with NH4NO3 at forced stirring. The experimental results obtained 
can be used to project a storage system able to store solar heat or heat from CHP units of biogas plants in summer for 
heating purposes in winter, while generate cooling to support air conditioning system in summer. 
Key words: dilution, exothermal effect, endothermal effect, temperature, heat storage, cooling generation. 
 

ЕКЗО- ТА ЕНДОТЕРМІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ РОЗЧИНЕННІ ДЕЯКИХ ЛУГІВ ТА СОЛЕЙ В УМОВАХ 
ПРИРОДНЬОГО ТА ПРИМУСОВОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ 

Беспалько С.А., Галичий О.С., Рога М.П., Плахотний О.П., Поляков С.П., Беспалько Т.І., 
Калейніков Г.Є., Фенько І.І. 
Черкаський державний технологічний університет 
Бульвар Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна. E-mail: s.bespalko@chdtu.edu.ua 
Презентовано короткі відомості про результати експериментального дослідження екзо- та ендотермічних ефек-
тів, що відбуваються при розчиненні лугів, зокрема КОН та NaOH, і солей, таких як NH4NO3 та KNO3, при при-
родньому та примусовому перемішуванні. Показано, що при розчиненні лугів відбувається генерація теплоти в 
результаті чого суттєво підвищується температура розчину майже до +86.5 °C для КОН, в той час як при розчи-
ненні солей відбувається генерація холоду, що призводить до суттєвого падіння температури розчину майже до 
-18.4 °C для NH4NO3. Отримані експериментальні результати можуть бути використані для створення акуму-
люючої системи здатної зберігати теплоту сонця або теплоти когенераційних установок біогазових станцій влі-
тку з метою подальшого використання взимку, в той час як генерація холоду може бути корисна для функціо-
нування системи кондиціонування влітку. 
Ключові слова: розчинення, екзотермічний ефект, ендотермічний ефект, температура, акумулювання теплоти, 
генерація холоду. 
 

THE RELEVANCE OF RESEARCH. Recently much attention has been given to the development of thermochemi-
cal heat storage systems able to store a considerable amount of heat at a seasonal time scale. The comprehensive review 
of this kind of heat storage systems is presented in [1]. However, despite essential interest to the thermochemical heat 
storage, this type of heat storage systems is still under development and do not present in the market. This is due to the 
several difficulties, such as low mass and heat transfer rates in the thermochemical reactors, corrosiveness since chemi-
cals are used as the working substances, airtightness because most of the systems operate under vacuum conditions, 
high cost, and other. 

In our previous publications, we have focused our attention on a statement of the heat storage problem significant 
for combined heat and power (CHP) units of the biogas plants [2] as well as the design concepts of the thermochemical 
heat storage system [3]. The current conference paper is devoted to a brief description of our experimental results on 
exothermal and endothermal effects occurring at diluting alkalis, especially KOH, NaOH, and salts, such as NH4NO3, 
KNO3, when applying natural and forced stirring. The aim of this experimental research was: (1) to find chemicals giv-
ing maximal endothermal and exothermal effects when being diluted in the distilled water; (2) to study the influence of 
the solution concentration on the solution temperature change as well as the influence of non-stirring and stirring on the 
solution temperature change. 

MATERIALS AND RESULTS OF THE RESEARCH. Scheme of our experimental setup is illustrated in Fig. 1. It 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ  
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ ТЕХНІЧНИХ 

І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

mailto:s.bespalko@chdtu.edu.ua
mailto:s.bespalko@chdtu.edu.ua


МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» 
 
 

 
 

 
4 

consisted of the heat insulated box with the chemical glass test tube containing the substance (solute), which was under 
study. In turn, the tube was sealed by a rubber plug with three through holes used for the purpose of the distilled water 
inlet, air outlet, and temperature sensor installation. During the dilution process, the solution temperature was measured 
and automatically recorded by a measuring system consisting of the platinum temperature sensor HEL-705 installed in a 
stainless steel hollow pipe, signal amplifier WAD-A-MAX, data logger WAD-AD-12-128HL, and personal computer 
with the special software. 

To find an influence of the forced stirring on the solution tem-
perature change, a magnetic stirrer was applied. As the solvent, 
distilled water was used, while as the solute, we have tested four 
chemicals: two alkalis – KOH and NaOH, which give exothermal 
effect generating so-called solution heat when being diluted in 
water; and two salts – NH4NO3 and KNO3, which give endother-
mal effect producing cooling when being diluted in water. 

In each experiment, the initial temperature of the solute and 
solvent was 10 °C. The total mass of the solution obtained, i.e. 
solvent plus solute, was 100 grams. 

The results of our experiments on studying the endothermal 
effect are presented in Fig. 2. As was mentioned above, we have 
studied the endothermal behavior of two salts, especially NH4NO3 
and KNO3. From the picture, it can be seen that for KNO3 the 
temperature drop of the solution due to the endothermal effect 
increases steadily with increasing the solution concentration, 

whereas for NH4NO3 there is extremum – a minimum point at 60% of the solution concentration. Further increase of the 
NH4NO3 solution concentration beyond 60% leads to a decrease in the temperature fall of the solution. The line graphs 
clearly show that the maximum endothermal effect was observed for NH4NO3 with the maximal temperature drop of up 
to -7.6 °C at 60%, while dilution of KNO3 has slight endothermal effect observed at 80% of the solution concentration 
with the temperature drop of up to +3.5 °C only. Thus, in terms of cooling generation, NH4NO3 can be regarded as the 
promising working substance. 

We have also studied the influence of stirring on the temperature drop of the NH4NO3 water solution. An interesting 
fact is that at stirring, the maximal endothermal effect for NH4NO3 is observed at 50% of the solution concentration 
with the significant temperature drop of up to -18.4 °C. 
 

  
Fig. 2 – Solution temperature vs. solution concentration at 

the natural and forced stirring (endothermal effect) 
Fig. 3 – Solution temperature vs. solution concentration at 

the natural and forced stirring (exothermal effect) 
 

The results of our experiments on studying the exothermal effect are illustrated in Fig. 3. The line graphs show that 
at diluting KOH there is a maximal exothermal effect observed at 70% of the solution concentration with the tempera-
ture rise of up to +73.6 °C, whereas at diluting NaOH the maximal exothermal effect occurs at 60% of the solution con-
centration with the temperature rise of up to +53.9 °C only. That is to say that in terms of heat generation, KOH water 
solution exhibits better performance compared with NaOH. 

At applying the magnetic stirring, the exothermal effect is more significant since it allows deeper dilution of the so-
lute in the distilled water. Thus, applying stirring to the KOH water solution results in the maximal temperature rise of 
up to +86.5 °C at 70% of the solution concentration. 

CONCLUSIONS. Thus, summing up the following conclusions can be drawn: 
(1) the maximal endothermal and exothermal effects were observed for NH4NO3 and KOH water solutions respectively; 
(2) to generate maximal endothermal and exothermal effects at natural stirring the optimal solution concentrations are 
60% with the temperature drop of up to -7.6 °C and 70% with the temperature rise of up to +73.6 °C respectively; (3) to 
generate maximal endothermal and exothermal effects at applying forced stirring the optimal solution concentrations 
are 50% with the temperature drop of up to -18.4 °C and 70% with the temperature rise of up to +84.6 °C respectively. 

 
Fig. 1 – Scheme of the experimental setup 
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The conducted experiments enabled to identify suitable working substances and some of the initial conditions, such 
as optimal solution concentrations as well as temperature levels achieved, to project the dual heat storage and cooling 
generating system. However, research is still needed for the purpose to design thermochemical reactors and heat ex-
changers with the high heat and mass transfer rates. 
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MONITORING OF TEMPERATURE FIELDS AND RADIATION BACKGROUND.  
MODERN APPROACH  

Bozhenko A.  
Petro Mogila Blacksea National University 
c. Mykolayiv, Ukraine, E-mail: voodoo_81@i.ua  
The report reviews automated systems used at the moment in different countries for ensuring the temperature monitor-
ing and nuclear emergency management. The risks to the health of population associated with climate change and the 
development of the energy sector are analyzed, and the role of proper monitoring in minimizing them is considered. 
Key words: monitoring, ambient temperature, nuclear power plant, emergency management. 

 
МОНІТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ І РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ. СУЧАСНИЙ ПІДХІД. 

Боженко А.Л. 
Чорноморський національний університет ім. П. Могилы 
м. Миколаїв, Україна, E-mail: voodoo_81@i.ua 
Розглядаються автоматизовані системи, що на даний момент використовуються в різних країнах для забезпе-
чення моніторингу температури та управління надзвичайними ситуаціями. Проаналізовано ризики для здоров'я 
населення, пов'язані зі зміною клімату та розвитком енергетичного сектору, а також розглянуто роль належного 
моніторингу їх мінімізації. 
Ключові слова: моніторинг, температура навколишнього середовища, атомна електростанція, радіаційна без-
пека. 
 

THE RELEVANCE OF RESEARCH. In modern conditions of a changing climate, the need to monitor environmen-
tal parameters will increase. Since this is not just about the gradual increase in temperature, but also about the dramatic 
changes in weather from day to day, monitoring should be aimed at obtaining as much detail as possible in time and 
space. Spontaneous manifestation of meteorological phenomena can lead to very negative consequences. This makes 
the development of risk management plans and action plans an important part of management on regional level. [1]. 
This problem is being investigated throughout the world, the closest for Ukraine is the experience of the countries of 
Europe, Russia and the USA. 

For the south of Ukraine, the German experience of combating heat waves can come up. Since 2005 this country has 
a system of warning about hot weather, which can harm the health. The preliminary studies indicate a reduction in the 
heat related mortality since 2005 [2]. 

As an important part of combating global warming is the reduction of greenhouse gases, the problem is the introduc-
tion of alternative energy sources. For Ukraine it is important to further support the activities of nuclear power plants, 
which requires continuous improvement and modernization of the management of the safety of these industrial facili-
ties. Most countries have tendency towards automation of radiation protection and monitoring systems.  

MATERIALS AND RESULTS OF THE RESEARCH. For effective response in periods of high solar activity and 
heat, as well as frost, better monitoring for the parameters of the external environment is necessary, which is difficult in 
the country where there is large population dispersal, and in the cities, because the temperature in the city differs from 
that given by the official meteorological station located outside it. 

In the US, the problem was solved by creating the Citizen Weather Observer Program, which involves monitoring 
not only the temperature, but also some other meteorological characteristics, by private weather stations that citizens 
install in their own places and serve them themselves [3]. To calibrate such measuring devices, it is proposed to recon-
cile their data with the data of the official US meteorological service presented on the program website. There after the 
calibration, the participant uploads his data, which allows creating much more detailed weather maps in the monitored 
area than can be provided only by official monitoring posts financed from the state budget.  

This method is suitable for all countries, and in our study, the measuring instruments were also calibrated according 
to the data of a local weather station and are regularly checked with it. The Black Sea National University is in the pilot 
operation of a set of environmental monitoring tools. This complex consists of a number of microprocessor servers 

http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2016.09.059
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equipped with external sensors, and integrated into a computer network of the University. They are used both to study 
temperature fields, and to find ways of improving energy efficiency in the city. 

In a project of the “New energy strategy of Ukraine until 2035”, developed by the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
nuclear power is considered as the most favorable in these circumstances type of alternative energy. At the same time, 
Ukraine has the potential to develop most types of alternative energy: bioenergy, solar, wind, small hydropower and 
thermal (including discharges of technogenic origin) energy. Preferred are those energy sources which over time (with 
technology development, optimization of localization) will generate net profit even if the green tariff is abolished. It is 
also advisable to develop alternative energy sources that will not be considered as a source of revenue, but will provide 
backup energy supplies in case of emergencies with the least economic losses. At the same time, careful selection of the 
location of power plants should be conducted in order to avoid the withdrawal of the use of suitable agricultural land. 
According to [4] for a consistently effective implementation of such types of energy in Ukraine, we need to create a 
state site with regular updating of maps of vacant plots suitable for implementation of alternative energy projects, 
automated access to administrative services and other useful information on energy issues. 

Additionally we offer the promotion of small-scale solar and hybrid solar-wind power plants in the private sector in 
relevant places [5], considering them as an additional and backup energy source, not a complete replacement of other 
types of sources, but since nuclear power is considered as the most favorable type of alternative energy in Ukraine, 
special attention should be paid to emergency management in this area. Having many advantages, nuclear energy can 
cause significant losses to the health of the population and the economy of the country in the event of disasters, which 
requires a minimum reduction of time for early response to an emergency. The experience of the Chornobyl accident 
has been used for improving the emergency response system, which should include clear procedures, necessary devices 
and equipment, pre-defined criteria and decision-making mechanisms.  

Timely emergency iodine prophylaxis of the population during an accident at the NPP (nuclear power plant) is one 
of the important measures of radiation safety of the population. Iodine prophylaxis is to protect human from radioactive 
iodine by blocking the thyroid gland with stable iodine. In the 90-s of XX century on the territory of the Mykolaiv 
region functioned the System of quick emergency iodine prevention (SQEIP) of the population in the NPP region 
developed by Tomilin Yu.A. (Larani Scientific Library) [6]. SQEIP used dosimeters-monitors equipped with sound and 
visual alarms to react on exceeding the threshold levels located in the regional centers, the central control panel, which 
was based in the local headquarters for civil protection, and alerting the population by telephone. 

Today, the South-Ukrainian NPP uses an automated radiation control system. Radiation control is carried out on the 
territory of the industrial site of the NPP, in the sanitary protection zone (radius of 2.5 km) and in the observation zone 
(radius of 30 km). When monitoring the natural environment, the radiation (gamma) level is monitored at 44 stations in 
the 30-kilometer observation zone and at the control station in the village located 33.5 km from the South-Ukrainian 
NPP. In the framework of the reconstruction of the radiation control system of the nuclear power plant a new system of 
automated control of individual doses of personnel was put into experimental operation [7].  

As with monitoring of meteorological parameters, in the future, it would be useful to organize a radiation 
monitoring system or network in which the population of the region would be involved and which could supplement the 
measurements organized by the enterprise. Necessary instruments are available on internet: ZIVE, SMTGEG4S, Терра 
МКС-05, DO-RA etc. Modern devices are often adapted for use with mobile devices, working with networks in auto-
matic mode, which makes them as simple for population as possible. DO-RA, for instance, automatically generates 
reports on the radioactive background of the territory in real time with GPS-based and GLONASS-based coordinates 
and passes them to the Radiation Analysis Center. In the world market, radiometric products are represented in a very 
wide spectrum, but they are usually proposed for individual dosimetry in a working or household environment, without 
focusing on the systematic use of information accumulated by citizens. 

CONCLUSION: 1. Climate changes lead to such risks for life and health of the population in the south of Ukraine 
as heat waves and unexpected frosts. At the moment, there is a tendency to increase the number of deaths during heat 
waves. World experience shows that the most effective means of monitoring are networks of devices, including private 
equipment owned by the population, with a central site combining data from all sources. 

2. Taking into account the experience of the Chernobyl disaster, we must use all available achievements of scientific 
and technical progress for the management of radiation safety in the region. The development of energy markets today 
can not be viewed outside the context of global climate change. For countries with low hydrocarbon reserves, the wide-
spread use of nuclear energy is particularly important, which requires a balance between benefits, the environmental 
component and risks in this area. 

3. To increase the safety of nuclear energy as a strategic source of alternative energy, gradual large-scale implemen-
tation of radiation monitoring systems is recommended, involving both nuclear power enterprises, government agencies 
and the population of nearby areas. We assume that using the experience of the American Citizen Weather Observer 
Program in the organization of radiation monitoring in Ukraine and other countries will significantly improve the accu-
racy of information necessary to quickly respond to any changes in radiation background. 
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The paper considers the main types of equipment for own needs of thermal power plants. An analysis of electric 
equipment damage to power plants was carried out, based on which the most frequent causes of emergency situations 
were identified. The expediency of the use of arc-duct reactors to reduce the effects of single-phase faults on the ground 
is considered. 
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АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
СТАНЦІЙ 

Бурченко І.Л., Посад К.В., Удовицький В.О. 
Науковий керівник – Чорна В.О. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: chornajav@gmail.com 
Розглянуто основні види устаткування власних потреб теплових електростанцій. Проведений аналіз пошко-
джень електричного обладнання електростанцій, на основі якого встановлені найбільш часті причини розвитку 
аварійних ситуацій. Розглянуто доцільність застосування дугогасильних реакторів для зменшення наслідків 
однофазних замикань на землю. 
Ключові слова: електрична станція, надійність, власні потреби, електрична енергія 

 
RELEVANCE OF STUDIES. The issue of energy resource conservation in the current conditions of development of 

all industries is very relevant. The electricity industry is no exception. Electricity is one of the important links in the 
structure of the organization and ensuring the functioning of all sectors of the national economy [1]. 

A particularly important issue is the need to ensure the reliability and energy and economic efficiency of the 
operation of equipment for own needs of modern power plants [2]. In this case, the first issue is the most important, 
since the violation of the mechanisms of their own needs may lead to a disorder of the complex technological cycle of 
electricity production, the violation of the operation of the main equipment, and sometimes the entire electric station, 
and lead to the development of an accident in the system. The issue of efficiency is achieved by reducing the 
consumption of electric and heat energy in the system of own needs, improving the basic and auxiliary equipment, 
reducing capital expenditures for the system of own needs, regulation of production, etc. [3]. 

MATERIAL AND RESULTS OF RESEARCH. At the thermal power plants operating on coal, the main 
mechanisms of their own needs are [4]: 

 - mechanisms of fuel composition, intended for unloading railway cars with fuel and transportation of fuel within 
the composition: cranes reloaders, conveyors, etc.; 

 - mechanisms of fuel supply from the warehouse to the coal-crushing unit and then to the boiler-house: elevators, 
trans-tanks; 

 - mechanisms of carbon crushing equipment: screw crusher and hanging separators for magnetic removal of foreign 
metal objects from the flow of coal; 

 - Mechanisms of coal dust preparation, raw coal feeders, ball drum mills, mill fans, cyclones, separators, bunkers of 
coal dust; 

 - mechanisms of the own needs of the boiler unit: smoke exhaust pipes, blower fans, feeding electropumps, fans of 
hot blast, mechanisms of sedimentation and evacuation (buggy, drainage, irrigation pumps), mechanisms of electric 
filters; 

- mechanisms of the own needs of the turbine units: circulating, condensate, booster pumps, pumps of the system of 
lubrication and hydrogen sealing of the turbine unit; 

- mechanisms of heating plants, network boiler pumps, pumps for feeding the heating system; 
- auxiliary mechanisms: stand-by motor-generators of reserve exciters of turbogenerators, motor-generators of 

accumulator batteries, fire pumps, ventilators of industrial premises, air-conditioners, fuel pumps, air compressors, 
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drainage pumps, drives of valves on steam lines and water pipes; 
- mechanisms of auxiliary shops: chemical water treatment, lubrication, workshops, etc. 
That is, the electric power station not only produces electric and thermal energy, but consumes them, as they are 

necessary for the normal operation of the main aggregates. 
Damage to the power supply of the own needs of the station causes a disorder of the complex technological process 

of producing electricity, changing the operating modes of individual units or the station as a whole, accompanied by a 
lack of electricity for consumers. However, as the experience of the exploitation of a number of large electrical rosters 
shows, the operational reliability of the networks of own needs of units of 200 MW or more remains at a rather low 
level [5]. 

The analysis of the types and causes of damage to the mechanisms of their own needs shows (Table 1) that almost 
90% of cases of violation of normal network operation begins with phase closure on the ground; therefore, the main 
focus of the improvement of the reliability of the network of own needs is to reduce the number of single-phase closures 
land. 

Overvoltages during arc faulting of the phase on the ground have traditionally been given great attention to the 
leading factions of the world's energy industry. The research was carried out both in real networks, on mathematical 
models, and on physical models of electric networks. For more than fifty years, the work has accumulated a large 
theoretical and experimental material, the realization of which in practice has allowed to significantly increase the 
reliability of the work of the electrical equipment networks of the considered class voltage. However, so far, there are 
many contradictory and sometimes contradictory data obtained by various researchers on the problem in the literature. 
Such counter-anniversaries are due to the complexity and variety of factors that influence the nature of transient 
processes and the magnitude of overvoltage in various parameters and the neutral grounding of electrical networks. 

 

Nowadays, in the conditions of constant 
deterioration of the isolation of electrical 
equipment of electricity supply systems for own 
needs of thermal power plants due to the lack of 
funds for replacement and qualitative restoration 
of worn-out electrical equipment, the urgency of 
this problem is even more increasing, as they are 
the main cause of damage to electrical equipment 
[5]. Since there are no reliable arc overvoltage 
protection products, a successful solution to the 
problem can only be found by optimizing the 
neutral networks of its own needs in combination 
with different circuitry solutions. 

To date, the most common way to reduce the 
effects of accidents from single-phase shut-offs is to use arc-fire reactors that preserve the benefits of networks with 
isolated neutrality. The efficiency of the use of reactors is largely determined by the degree of its settings to the value of 
the capacitive current of ground fault. At the same time, the connection of the reactor to the neutral of the network 
contributes to: a significant reduction of heat losses on the arc gap by reducing the current to the ground to the level of 
active glass-top higher harmonics and currents of asymmetry, and as a consequence, the arbitrary extinction of the arc; 
Reducing the number of repetitive arc ignitions at the expense of a significant decrease in the speed (up to hundreds of 
periods of the industrial frequency), the restoration of the voltage on the arc after the arc is extinguished; the exclusion 
of repetitive breakdowns on the arc gap with an on-pole greater than the phase, which makes it impossible to escalate 
the overvoltage in the network with the resonant ground of the neutrale and allows to maintain the multiplicity of arc 
overvoltages at the level of the first isolation breakdown. 

The limitation of the multiplicity of arc overvoltage at resistive neutral ground occurs due to the discharge capacity 
of the working phases and the reduction of the voltage at the neutral to a value that eliminates the escalation of 
overvoltage during repeated breakdowns of the weakened isolation of the emergency phase. 

CONCLUSION. The analysis of types of mechanisms of own needs of thermal power stations was carried out. 
According to the statistics, the types of equipment for personal needs are installed, in which the most frequent damage 
occurs. It is shown that the use of arc-dampers reduces the effects of accidents from single-phase earth faults that occur 
most frequently. 
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Table 1 – Number of damages of electric motors  
of the network of own needs 

Equipment Number of installed 
 electric motors 

Number of damages 
numerosity quantity 

Sharobaraban mill 170 35 20,6 
Shredders 85 14 16,5 
Nutrition pump 85 9 10,6 
Mine fan 170 11 6,8 
Fool's fan 340 19 5,6 
Condensate pump 255 12 4,7 
Circulation pump 255 7 2,7 
Network pump 340 5 1,5 
Smoke exhausts 170 14 8,2 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=17218553481559658212&btnI=1&hl=ru
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ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF OPERATION OF RUNNING ELECTRIC TRANSPORT  
IN RAILWAY STATIONS OF UKRAINE 
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An analysis of the operating conditions of traction electrotechnical systems in iron ore mines of Ukraine was carried 
out. The reasons of failure of separate elements of electric transport are established, among which the internal and 
external factors are established. The analysis of causes of failure of traction electric motors of mine electric locomotives 
was conducted. Considered possible ways to increase the reliability of traction electric motors and electric locomotives 
in general. 
Key words: electric locomotive, traction electric motor, reliability, operation 
 

АНАЛІЗ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В ЗАЛІЗОРУДНИХ  
ШАХТАХ УКРАЇНИ 
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Проведений аналіз умов експлуатації тягових електротехнічних комплексів в залізорудних шахтах України. 
Встановлені причини виходу з ладу окремих елементів електровозного транспорту, серед яких встановлені зов-
нішні та внутрішні фактори. Проведений аналіз причин виходу з ладу тягових електричних двигунів шахтних 
електровозів. Розглянуті можливі шляхи підвищення надійності тягових електричних двигунів та електровозів в 
цілому. 
Ключові слова: електровоз, тяговий електричний двигун, надійність, експлуатація 

 
RELEVANCE OF STUDIES. The main type of transport in the ore mines in Ukraine is the electric locomotive. At 

the same time, iron-ore mines use only contact types of electric locomotives, which receive electric energy from the 
traction contact network. Unfortunately, for many years, the fact of reducing the operating parameters of intra-shaft 
transport to all without the exception of domestic iron ore mines is real. 

MATERIAL AND RESULTS OF RESEARCH. The components of the traction electric drive are interconnected 
and interconnected. Reliability and performance of any element affects the operating modes, reliability and performance 
of the whole traction complex and electric locomotive as a whole. Even minor changes or deviation of the electrical 
equipment parameters can cause violations in the work of the traction electromechanical complex and the entire electric 
locomotive, which can provoke a breakdown of the technological process of dumping minerals and paralyze the work 
of the entire mine. 

One of the ways to increase the level of operational reliability and service life of traction rolling stock, as well as to 
reduce maintenance costs and ongoing repairs, is the creation and implementation in practice of the integrated control 
and protection system of the main equipment of the traction unit. 

At the same time, the issues of improving the energy efficiency of mine electric locomotives are relevant Ukrainian 
mines, since up to 90% of the total amount of energy consumed by electric locomotives is spent on their power, with 
much of it lost in traction substations, in the contact network, traction electric drives and brake resistors. 

One of the options for solving the issues of increasing the reliability of electric locomotives is the development and 
implementation of a tractional rolling stock of complex systems for monitoring the technological and energy parameters 
of the electric locomotive: current and voltage, the tempo of the traction engines, the energy and energy losses in the 
engines, the speed of the electric locomotive, You either prevent the emergence and development of emergencies [1]. 
By controlling the energy parameters of the mine electric locomotive it is possible to determine the exact value of the 
electric power consumed by the electric locomotion, the zones with increased energy losses, to develop measures for 
their reduction, to reduce the total energy consumption in the traction power system and to increase the technical and 
economic parameters of the traction power system and the reliability of the traction electrical complex as a whole. 

As you know, one of the most capital-intensive components of the traction rolling stock is the traction electric 
motor, therefore improving its performance in order to reduce the volume and cost of repair work is a priority task. 
Increasing the reliability of traction motors is impossible without the current control of the temperature regimes of the 
operation of any type of electric motors in the traction electro-chemical complexes of mine electric locomotives [2]. 

As experience of operation of main electric locomotives shows, application of only the system of continuous 
temperature control of operating modes of traction engines allows to reduce the failure of the latter by 30 ... 35%, 
failures of collectors - in 2,6 ... 3,3 times, circular lights in them - in 3.1 ... 3.7 times with the general reduction of 
collectors in 2.8 ... 3.4 times [3]. Exploitation of traction motors without systems of control of thermal regimes 
increases the number of their failures in 1,5 ... 3,5 times. 

Currently, there are a number of theoretical methods for determining thermal regimes and ventilation calculations in 
electric motors [4]. However, according to the results of research by scientists from various scientific schools in this 
area, none of the known theoretical methods can give a realistic assessment of the distribution of heat losses in the 
elements of the traction engine of the mine electric locomotives. 

By types of cooling engines are divided into closed non-ventilated, engines with independent ventilation from 
individual ventilation units, self-ventilated motors with fans installed on the shaft of the motor. With an increase in 
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cooling, not only prolonged engine power, but also hourly increases. In the case of independent cooling, it is possible to 
reduce the size of the engine, but in general, due to the additional ventilation installation, the size of the electric drive 
system is increasing, with material costs rising, so this variant has not been used at domestic electric locomotives. 

On domestic mine contact electric locomotives are used self-ventilated traction motors, in which ventilation is 
carried out at the expense of the fan mounted on the engine shaft, and through the windows at the ends of the engine. 
This allows more than 1.5 times longer power. 

However, in this variant with air the engine gets dirt, therefore, in order to increase reliability, this design needs to 
be refined. 

The analysis of the experimental heating curves obtained in the production conditions shows that the greatest excess 
of temperature occurs when the trolleys are fed into the transducer and the heavy load in the orcs, as the implementation 
of electric power occurs in difficult conditions in terms of heating of traction engines. In certain periods of operation, 
they consume currents of 95-150 A, sometimes detected without any load. The character of the alternation of load 
periods and pauses determines the shape of the motor heating curve. 

Experimental trips have shown that the nature of the change in the heating curve largely depends on the relative 
duration of the operation under the current. Moreover, this value depends solely on the peculiarities of production and 
changes during the change in considerable limits, determining the intensity of engine loading. The general tendency of 
most electric locomotive flights in iron ore mines is the oscillatory process of changing the heating temperature of 
traction electric motors, and not the consistent growth of it during the working time. Therefore, data on the initial 
temperature at the final temperature can not be used to characterize the excess of temperature in one flight. Such an 
approach to the solution of temperature control and the creation of an engine protection system from overheating can 
cause overheating of the engine and deterioration of the insulation properties of the windings. 

The main reasons for the low reliability of electric machines during their operation are the poor quality of repair and 
transmission of defects under its control [5]. 

Most often, DC motors fall into repair due to damage to insulation, low resistance to insulation, overturning of 
circular fire on the collector, damage to bearings. 

Research has shown that for the traction motor, the most characteristic malfunctions are: Damage to the collector, 
damage to the anchor winding, damage to the winding of additional poles, damage to the winding of excitation of the 
main poles and mechanical damage. 

In addition, a number of factors influence the electric equipment of electric locomotives during operation: vibration 
loads, vibration of supply voltage, high dust, humidity of ambient air, atmospheric pressure fluctuations, temperature 
fluctuations. 

Vibration of traction engines accelerates the process of wear and increases the probability of failure [5]. 
Air filtration leads to the fact that dust enters the traction electric motor with air into it on the surface and insulation 

inside the casing, thereby worsening the cooling conditions. Getting to the insulation of conductive parts, dust increases 
electrical conductivity along the surface of the insulation, contributing to the appearance of surface overlap. 

Thus, the existing theoretical methods for determining the heat losses in traction electric motors of mine-powered 
electric locomotives do not give a real picture, since the motors operate in transient modes. To determine the actual data 
on the distribution of heat losses in traction electric engines, it is necessary to carry out a complex of studies in real 
mine conditions of the operation of electric locomotives. 

CONCLUSIONS. As a result of the research, it was found that the main reason for the failure of traction electric 
motors of mine electric locomotives is transitional modes of operation, the total time of which is about 60% of total 
working time. At the same time, the places and conditions of malfunction indicate an increased heating of the winding 
of the anchor, which indicates the unsatisfactory conditions of cooling of electric motors. Among the main ways to 
increase the reliability of traction electric engines is the development and implementation of monitoring and protection 
systems against overheating, as well as the refinement of cooling systems for electric machines.  
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HIGH-EFFICIENCY IGNITION MONITORING DEVICE 
Fomovsky V., Wang Yong Shun 
Lanzhou transport university, PRC. 
The possibility of creating a modern high-performance ignition control device to control fire hazardous objects, includ-
ing extended objects, is investigated. The issues of implementation of this device are considered by using an ultrasonic 
waveguide as a sensitive element, made in the form of a flexible wire made of heat-resistant metal, equivalent to a set of 
temperature sensors distributed over its length. 
Key words: sensitive element, ultrasonic wave guide, standing acoustic wave. 

 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОE УСТРОЙСТВА МОНИТОРИНГА ВОЗГОРАНИЯ 

Фомовський В.Ф., Wang Yong Shun 
Транспортный университет Ланьчжоу, г. Ланьчжоу, КНР. 
Исследована возможность создания современного высокоэффективного устройства контроля возгорания, для 
контроля пожароопасных объектов, в том числе протяженных объектов. Рассмотрены вопросы реализации дан-
ного устройства за счет использования в качестве чувствительного элемента ультразвукового волновода, вы-
полненного в виде гибкого провода из термостойкого металла, эквивалентного множеству распределённых по 
его длине датчиков температуры.  
Ключевые слова: чувствительный элемент, ультразвуковой волновод, стоячая акустическая волна. 

 
THE REVELANCE OF THE WORK. Currently, the needs of controlling the fire hazardous objects are growing 

every day. It is related with the sharp increase in the oil refining, chemical, gas and other industries [1]. Distributed con-
trol systems for extended fire hazardous objects, such as: fuel lines, gas pipelines, tanks with flammable substances, 
electrical cables, as well as various units, need modern, high-speed, multifunctional fire control devices. This necessi-
tates the development of the most effective and reliable means of fire alarm and control including extended facilities, 
which determines the relevance of the tasks of modern engineers. 

MATERIAL AND RESULTS OF RESEARCH. As a result of the analysis of existing researches in this area, it was 
found that the considered devices have several disadvantages, primarily the complexity of the design and the sensing 
element, which determines the complexity of implementation of the whole device[2]. This paper addresses the issue of 
developing a fire control device with a sensitive element, which is an ultrasonic waveguide made in the form of a flexi-
ble wire made of heat-resistant metal, equivalent to the set of temperature sensors distributed over its length. 

 The cord-like design allows you to place such an element along the surface of the controlled object, following its 
shape. The structure and main blocks of the proposed version of the fire control device are shown in Figure 1. 

The piezoacoustic converter (PC) excites 
longitudinal ultrasonic vibrations in the 
waveguide-sensitive element, which propagate 
to its end, and after reaching the end are 
reflected and return to the converter. As a 
result, a standing acoustic wave is established 
in the waveguide. This mode corresponds to a 
certain input acoustic impedance of the 
waveguide, which serves as a load for a 
piezoacoustic converter. The power taken by 
the piezoacoustic converter from the power 
amplifier and the current consumed by this 
amplifier from the power supply depends on it. 
When a part of the waveguide is heated by a 
flame, the velocity of propagation of 
ultrasound along it changes. The picture of 
standing waves and the input acoustic 
impedance of the waveguide change 
accordingly. When any threshold device is 

triggered, the signal goes to the microcontroller. Which generates a sound alarm, displays information on the indicator 
and sends a message to the operator using the GSM module. After the ignition has been eliminated and the sensitive 
element of the ignition control device has cooled down, it is ready to work again. 

CONCLUSIONS. The proposed version of the fire control device is an easy-to-operate and implement device that 
will allow efficient control of fire-hazardous objects. The proposed design of a highly sensitive cord-like element 
equivalent to the set of temperature sensors distributed over its length will allow it to be placed along any surface of the 
object being monitored, following its shape. 
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Figure 1 – Diagram of the fire control device: 

1 - master oscillator of ultrasonic frequency; 2, 6 - power amplifier; 
3, 5 - current sensor; 4 - differential amplifier; 7 – piezoacoustic 
converter; 8 - integrating unit; 9 - resistive equivalent of a 
piezoacoustic converter; 10 - sensitive element; 11, 12 - threshold 
device; 13 - microcontroller; 14 - information visualization unit; 15 - 
sound indication unit; 16 - control unit; 17 - GSM – module 
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A MANAGEMENT OF WIND SETTING PARAMETERS IS ON BASIS OF ASYNCHRONIZED 
SYNCHRONOUS GENERATOR OF DFIG FOR HELP MICROCONTROLLER 

Horobets E. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva , 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail:seem@kdu.edu  
The analysis of asynchronized synchronous generator of DFIG is conducted, the mathematical method of adjusting of 
the system WPEM is investigational on the basis of DFIG, control system of WPEM is realized on the basis of micro-
controller. 
Key words: wind power generating units, DFIG, RSC, GSC, microcontroller, active power, reactive power, wind 
speed. 
 

КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ ВІТРОУСТАНОВКИ НА ОСНОВІ АСИНХРОНІЗОВАНОГО 
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА DFIG ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Горобець Є.А. 
Керівник роботи – Якимець С.М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail:seem@kdu.edu 
Проведено аналіз асинхронізованого синхронного генератора DFIG, досліджено математичний спосіб регулю-
вання системи ВЕУ на основі DFIG, реалізовано систему керування ВЕУ на основі мікроконтроллера.  
Ключові слова: вітрові електрогенеруючі установки, DFIG, RSC, GSC, мікроконтроллер, активна потужність, 
реактивна потужність, швидкість вітру. 
 

THE RELEVANCE OF WORK. Today, wind power is gaining interest as one of the most important renewable en-
ergy sources due to its ecological nature. But the main drawback in the production of energy is the sharply varying wind 
speeds. The inequalities in wind energy strongly influence the transformation of energy, and this problem can be over-
come using the Dual-Induction Generator (DFIG) [1]. 

MATERIAL AND RESEARCH RESULTS. The structurally presented generator combines two electric machines. 
The first one is the main generator: a dual power car of the inverse type. The second is a pathogen: a machine of com-
bined excitement. The causative agent, depending on the speed of rotation, supplies the generator with a voltage of a 
certain value and frequency. The winding of the stator is connected directly to the network, and the rotor winding is 
usually connected to the network through the converter. The main advantages of the presented design is the absence of 
sliding contacts, since the pathogen and the generator are rotated on one shaft, as well as the presence of a direct drive 
from the wind turbine with a vertical axis of rotation (without a gear unit). These advantages greatly increase the relia-
bility of the system and allow you to pay less attention to maintenance. 

The main features of this type of generator are the ability to function in a wide range of rotor speed (± 
30%) and the ability to control the flow of reactive power along the excitation circuit through which less 
power passes, which respectively affects the dimensions and cost of the electronic converter. Direct Power 
Adjustment (DPC) provides fast dynamic response, simple structure and proper operation in case of variation 
of parameters. 

DFIG - provides simultaneous speed control and en-
ergy quality improvement. The speeds above and below 
the synchronous, are obtained using a bidirectional pow-
er supply converter. Using reactive power, it is con-
trolled and the overall power factor of the system can be 
stored within the unit, under different load conditions. 
The direct-current control (DPC) method was used to 
control the RSC (side-rotor converter), and the energy 
quality improvement is compensated by the active and 
reactive power of the harmonics of the nonlinear load. 

The given scheme, shown in Fig. 1, consists of a wind 
turbine connected to DFIG. DFIG is modeled as an in-
duction machine with a 3-phase feed in the stator and a 

3-phase feed in the rotor. Rotor, connected through two power converters: a side rotor converter (RSC) and a 
network converter (GSC). The RSC ensures that the active and reactive stator power levels, P and Q are dis-
connected, according to the MPPT reference torque. GSC manages the exchange of power from the network 
through the rotor, supporting the DC bus at a constant voltage level. 

The active power of DFIG will vary depending on the speed of the wind. The zero reactive power regulator in the 
AC converters activates reactive power close to zero, regardless of the speed of the wind [2]. 

In order to control the parameters of the wind turbine, one of the best options will be a microcontroller type 
TMS320F2812 [3]. A significant advantage of this type of microcontroller is the ability to program it graphically using 
MATLAB-Simulink. 

 
Figure 1 – Structural scheme of the wind turbine  

system, based in DFIG 
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The system consists of a DFIG 
(dual power machine), whose rotor is 
connected to the wind turbine, the 
power part of the circuit consists of 
two sets of 3-phase converters: a Ro-
tor Converter (RSC), a GSC converter 
connected to the winding rotor and 
stator of an induction machine. In or-
der for the stator voltage to be com-
patible with the network voltage, a 
voltage transformer is used. The 
switch on the stator side is triggered 
when the stator and the network have 
equal voltage and frequency. DSP 
based on microcontroller 
TMS320F2812 is responsible for the 

entire system control algorithm. 
The network converter (GSC), using the DPC (Direct Power Control), which controls the system, was implemented 

on a PCB (printed circuit board) printed circuit board and controlled by the Texas Instruments Digital Signal Processor 
(DSP) family based on the TMS320F2812 microcontroller. Serial communication RS-232 (standard electrical interface 
for serial data, in structure is a simple asynchronous serial protocol) in real-time provides a connection between the PC 
and DSP. It performs all control, including user interface support and PIM modulation, inverter output voltage, DFIG 
rotor power. 

Texas Instruments TMS320F2812 DSP is used to implement the control system. Graphic programming can be done 
using the Matlab/Simulink software with the Embeded Coder toolkit and the Texas Instruments Code Composer Studio 
program. The program after the conversion is composed and loaded into the microcontroller memory using the program 
Code Composer Studio, which is capable of communicating with the DSP. This solution allows quick and simple proto-
typing, simulation and testing of the management system in the target system. 

CONCLUSIONS. As a result of my work i performed an analysis of the asynchronous synchronous generator DFIG, 
the mathematical method for controlling the system of wind power engineering on the basis of DFIG was investigated, 
the control system of the wind turbine was implemented on the basis of a microcontroller type TMS320F2812. A signif-
icant advantage of this type of microcontroller is the ability to program it graphically using MATLAB-Simulink. Texas 
Instruments TMS320F2812 DSP is used to implement the control system. Graphic programming can be done using the 
Matlab/Simulink software with the Embeded Coder toolkit and the Texas Instruments Code Composer Studio program. 
The program after the conversion is composed and loaded into the microcontroller memory using the program Code 
Composer Studio, which is capable of communicating with the DSP. This solution allows rapid and simple prototyping, 
modeling and testing of the control system in the target system, exploring its algorithm of management, and the devel-
opment of a mathematical model of the control system of the wind turbine [4]. 
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AdRoK IS A PLASTER ADDITIVE 
Robert O’Keeffe 
Managing Director at ROK, AEROSPACE & ROK, INOVATIONS LTD. E-mail: rok.innovations@gmail.com 
AdRok changes the properties of Gypsum. Delivering a new product that will revolutionize the building industry with 
cure times of 20 minutes or less. 

Keywords: Gypsum, the building industry, most protected materials. 
THE RELEVANCE OF RESEARCH. A gypsum-based hybrid additive formula that has been designed to meet 

multiple needs of the construction industry, architects, and civil engineers alike. AdRok is a low cost, fast setting gyp-
sum additive that displays properties of concrete, natural stone and gypsum alike that offers a wide range of fast setting, 
plaster based products for use in the construction industry. Standard Gypsum (CaSO4·2H2O) is a mineral that has al-
ready found many uses in the construction industry, from use as a retarding additive in cement to being the main com-
pound used in industrial building plasters and wallboards (plasterboard). With the addition of the AdRok formula, the 
processed Gypsum undergoes major changes at the molecular level, changing the way it bonds with water molecules to 
enhance its properties further. We are keen to point out that this is a non‐toxic product that is safe to work with in all 
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Figure 2 – Structural scheme of the wind turbine based on the microcontroller 
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environments. 
MATERIAL AND THE RESEARCH RESULTS. Normal brick manufacturing requires additional cost of building 

and firing a Kiln. The AdRok bricks are safe non‐toxic and require no fossil fuels in the process. Production time reduc-
es from 3–4 days (traditional bricks) to 4–6 minutes de‐molding time with AdRok, and after a further 10 minutes the 
bricks are set “build‐ready” – Allowing for brick production onsite. Additional aggregates such as rubble, stone chip-
pings or waste/manufacturing bi‐products can be added to reduce the required volume of the formula and gypsum. The 
formula can be “foamed” to make aerated blocks similar to aerated cinder blocks – further reducing the quantity of ma-
terials needed. Due to the high compressive strength of the finished product, polystyrene or cardboard filler sections can 
also be added to reduce the required volumes of product. Using AdRok to manufacture bricks, using a production line 
could realistically output up to 10/20 bricks per second, per production line incrementally.  

Manufacturing AdRok. The base elements are mixed and dissolved into a heated solution, this chemical reaction 
changes the existing chemical compound in-to a new substance. The molecules are manipulated during crystallization 

and incubation period, resulting in the formation of the AdRok crystals. 
The crystals are further processed, ground and mixed into a Ph neutral 
mineral to complete the “AdRok” Formula. The formula remains “inac-
tive” until the Activator solution is added to the mix of Gypsum & AdRok. 
Once the Activator is added – typical setting time of the gypsum element 
reduces from the manufacturers recommended 60–70 minutes, to around 5 
minutes. The AdRok formula creates an exothermic chemical reaction with 
the Gypsum or calcium sulfate dehydrate (CaSO4·2H2O) changing the 
crystalline structure at a molecular level. The monoclinic lattice layers fur-
ther change form and new bonds (Fig. 1). 

Basic mixing ratios: 
1 Tablespoon of AdRok; 
1 × 25 kg bag of Alpha gypsum; 
5 × 25 kg bag of sand or fly ash; 
Approx. 35 kg of water (dependent on types of gypsum/sand. 
Total Kg: 185 kg.  
2 kg of AdRok = 130 Tablespoons. 

1 Tablespoon creates 1 mix. 
So 2 kg offers 130 mixes when used to the ratios shown above. 
Speed &Versitility. The AdRok can be used to create many of the elements used in constructions industry to-day. 

The set time for any application can be rapidly increased when compared to concrete, from a time frame that can be pre‐
determined from 3 minutes up to 2 days. The MPA is upward of 38 to 43 mpa. AdRok sets much faster and stronger 
than concrete. 

Fire Resistant. Due to the natural composition of AdRok, it offers a high‐quality solution to prevent the spread of 
fire in buildings and effectively protect the householder from a fire. It is also possible to create monolithic buildings that 
incorporate cooking areas and fireplaces due to the AdRok’s exceptionally high +2000℃ resistance to fire and heat 
(Fig. 2). 

 

Figure 2 Figure 3 
Not only is the final product waterproof, unlike untreated Gypsum, it can also be mixed with salt water, dirty water, 

brackish water and can also set fully underwater (Fig. 3).  
CONCLUSIONS. AdRok materials make your home or building fireproof and eliminate the need for insulation. The 

AdRok material is approximately two times harder than standard pour concrete and offers a lower cost of the finished 
blocks both internal and external, plus the time saved during production. It is fire proof, highly insulated, has great 
acoustic attenuation properties and the ability to clone or copy existing materials. 
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ANALYSIS OF WAYS OF ENERGY SAVING OF RESOURCES  
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Rudenko Y., Udovytskyi V.  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva , 20, Kremenchuk, Ukraine. 39600. E-mail: chornajav@gmail.com 
The reasons of necessity of development and implementation of energy saving measures at industrial enterprises of 
Ukraine are considered. The ways of reducing the losses of electric energy are analyzed. An overview of the ways of 
saving energy at industrial enterprises is conducted. The positive influence of the introduction of energy saving 
measures on the economic indicators of the enterprise is shown. 
Key words: saving, energy saving, electric energy, thermal energy 
 

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ  
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Руденко Є.В., Удовицький В.О. 
Науковий керівник – Чорна В.О. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: chornajav@gmail.com 
Розглянуті причини необхідності розробки та впровадження енергозберігаючих заходів на промислових 
підприємствах України. Проаналізовані шляхи зменшення втрат електричної енергії. Проведений огляд спо-
собів економії теплової енергії на промислових підприємствах. Показаний позитивний вплив впровадження 
заходів енергозбереження на економічні показники підприємства. 
Ключові слова: економія, енергозбереження, електрична енергія, теплова енергія 

 
THE RELEVANCE OF THE WORK. One of the essential conditions for reducing the cost of energy resources at 

industrial enterprises and increasing the economic efficiency of production is the rational use of resources. At the same 
time, the energy-saving way of development of the national economy is possible only at the formation and further im-
plementation of energy saving programs at individual enterprises [1-2]. 

One of the most effective and large-scale directions of energy saving is the introduction of sectoral energy saving in 
the following main areas: 

– introduction of new energy-saving technologies and equipment; 
– improvement of existing technologies and equipment; 
– reduction of energy resources losses; 
– improvement of product quality, improvement and reduction of raw materials and materials losses; 
– substitution and selection of the most efficient energy carriers. 
MATERIAL AND THE RESEARCH RESULTS. In order to prevent financial losses in forming the aggregate of 

energy saving measures, it is necessary to develop and improve methods for evaluating the effectiveness of energy sav-
ing programs that take into account the multivariate use of sources of investment intended for their implementation. 

Reducing the energy component in production costs will allow you to obtain additional funds to ensure an accepta-
ble level of moral and physical wear and tear of technological equipment. 

At industrial plants for the maintenance of the normal operation of technological units and installations, electricity 
and heat, compressed air, gas, and water are consumed. 

The largest consumers of energy resources at industrial enterprises are the electrical equipment of production plants 
and boiler plants. At the same time, the work of the indicated consumers is accompanied by significant losses of energy 
resources, which may be caused by a number of reasons. 

Among the most significant and most effective ways of saving power in the production are the following [3]: 
– saving of electricity by reducing its losses; 
– energy saving by means of electric drive; 
– saving of electricity by methods of compensation of reactive power; 
– saving of electric energy during operation of electrical equipment. 
The main way to reduce electricity consumption is to save it by reducing electricity losses in power supply systems 

(transformers, lines), as well as by streamlining and improving the technological process of electricity consumption by 
electric motors. 

Reducing power losses in transformers can be achieved by choosing the correct power transformers, rational mode 
of operation, idling off at low loads. 

In order to reduce losses in power lines, it is necessary to reduce the flow of stomach through them, which is possi-
ble with the use of backup and parallel operating lines, as well as with increased voltage in the network. 

Of particular importance for saving electricity are the issues of reducing the electrical load of the shop in hours of 
maximum power system. 

Energy saving in the electric drive is part of the overall process of efficient use of electricity and is determined by 
three processes: 

– power consumption; 
– energy consumption of consumed energy; 
– energy management process of energy consumption. 
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Among the reasons that affect the energy efficiency of boiler houses, the following can be distinguished [4]: 
– physical and moral wear of boiler installations; 
– lack or bad operation of automation devices; 
– imperfection of gas-burner devices; 
– untimely adjustment of the thermal regime of the boiler; 
– formation of deposits on the surfaces of heating; 
– poor thermal insulation; 
– lack of energy accounting devices; 
– non-optimal thermal circuit; 
– absence of economizers-heaters; 
– tensile gases. 
The saving of thermal energy due to the deep utilization of heat of wet gases is carried out by using recuperative, 

mixing, combined devices and is one of the ways to increase energy saving in aggregates, including boiler plants. 
The use of the use of warmth of wet gases to increase energy conservation provides a number of technical ad-

vantages, namely: when it is implemented, not only the physical heat of gases but also the heat of condensation of the 
steam contained in them is used; the process of heat transfer becomes more intense and for utilization it is possible to 
use heat exchangers with a substantially smaller surface of heating; the drainage of waste gases reduces their tempera-
ture to 80 ÷ 90 °C without the danger of condensation of water vapor in the gas outlet; when condensing moisture from 
the products of combustion in it dissolves a part of nitrogen oxides, which positively affects the state of the environ-
ment; The formed condensate can be used for technological purposes. 

The transfer of steam boilers to a water-heating mode gives significant advantages. When used, they are not inferior 
to specialized water-heating, and in a number of indicators and capabilities outweigh them, for example, in part: 

– Availability for internal inspection, control, repair, as well as smelting and cleaning; 
– possibility of more flexible regulation of heat output (high-quality network water temperature and quantitative at 

its expense, within acceptable limits); 
– The versatility of the design in relation to the choice of the heat carrier, which mainly concerns monoblock boilers, 

which allow work, both in steam and hot water regimes; 
¬ Improvement of the work of separate elements of the design, for example, recirculation pipes and heated down 

pipe pipes, for which the danger disappears, the capture and demolition of steam, due to which the possibilities for 
greater forcing are opened; 

– increase of efficiency of boiler units transferred to the hot water regime, from 1.5% to 10÷12%. 
The rational distribution of the load between several boilers, which operate simultaneously, can affect the energy ef-

ficiency of boiler houses (total energy consumption of boiler houses), since the efficiency of boilers and the costs of 
conditional fuel, which are dependent on productivity, are individual for different boiler modifications and terms of 
their use. The most advantageous distribution of the total load between boilers will be provided for the equality of rela-
tive increments in fuel consumption. 

CONCLUSION. The development and implementation of energy saving measures at domestic industrial enterprises 
will reduce the cost of energy resources to provide the main technological productions, reduce energy losses in con-
sumption and increase the results of the economic activity of the enterprise as a whole. 
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PHOTONE COUNTING FOR SINGLE MOLECULA ACTS REGISTRATION  
Snizhko D. 
Kharkiv National University of Radio Electronics. Prosp. Nauki, 14, Kharkiv 61166, Ukraine 
In this work, the aspects of the technique for the ultra-weak radiation registration in photon counting mode for the de-
tection of a single molecular interaction of a substance with an ultramicroelectrode are investigated. The proposed tech-
nique that includes electrochemiluminescent amplification of the signal assists to obtain feedback on the interaction of 
individual particles, including organic molecules, with an electrode. In the work, the principal possibility to obtain a 
response from a signal on ultramicroelectrodes is shown. This allows to reduce the size of the exploration of a solution 
and to create conditions for a stochastic analysis of the behaviour of small objects such as molecules, nanoparticles, 
nanoclusters. Investigating the photonic response of the interaction of a substance with an electrode, it is possible to 
determine both the substance itself and its properties at the level of individual particles. 
Key words: electrochemiluminescence, photon counting mode, ultramicroelectrode. 
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ЛІЧБА ФОТОНІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ОКРЕМИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ ВЗАЄМОДІЙ 
Сніжко Д.В. 
Харківський національний університет радіоелектронки 
просп. Науки, 14, Харків 61166, Україна 
Досліджено аспекти техніки реєстрації надслабкого випромінювання в режимі лічби фотонів для детектування 
одномолекулярної взаємодії речовини з ультрамікроелектродом. Завдяки запропонованої техніки, що включає 
електрохемілюмінесцентне підсилення сигналу, можливо отримати відгук на взаємодію окремих часток, вклю-
чаючи органічні молекули, з електродом. В роботі показано принципову можливість отримати відгук сигналу 
від ультра мікроелектродів. Це дозволяє зменшити розміри досліджує мого розчину та створити умови для сто-
хастичного аналізу поведінки малих об’єктів таких як молекули, наночастки, нанокластери. Досліджуючи фо-
тонний відгук взаємодії речовини з електродом можливо визначення як самої речовини, так і її властивостей на 
рівні окремих часток. 
Ключові слова: електрохемілюмінесценція, режим лічби фотонів, ультрамікроелектрод. 

 
THE RELEVANCE OF RESEARCH. In the work, single molecular acts registration by electrogenerated chemilu-

minescence amplification are represented. The integration of electrochemical instrumentation with photon counting 
technique is shown. Measurement data for ECL analysis of 9,10-diphenylanthracene (DPA) in benzene – acetonitrile 
mixture at short time scales are discussed. This luminophor is well studied in ECL experiments [1] and remains interest-
ing for approbation of new ideas and techniques [2]. The laboratory (figure 1) setup includes the pulses counter «Pul-
sar» which was developed for recording individual photons of light flux in the photon counting mode and PMT modules 
control. The possibility of detection of the light fluxes in a wide dynamic range with high resolution allows unprece-
dented accuracy in studies of light fluxes. This complex is fully compatible with the products of HAMAMATSU 
PHOTONICS, as well as other sensors from different manufacturers with the pulsed output. 

MATERIALS AND RESULTS OF THE RESEARCH. 9, 10-diphenylanthracene (DPA), tetrabutylammonium per-
chlorate, benzene and acetonitrile from Aldrich, were used as purchased. Tetrabutylammonium perchlorate was dis-
solved in 8ml solution and later was added solvent to obtain 10 ml 0.5M solution. The solution was deoxygenated by 
argon barbotage during 10 minutes. 

APPARATUS. “Pulsar” apparatus is designed for recording individual photons of light flux in the photon counting 
mode. This problem is relevant in various fields of science and technology, for example, bioengineering, energy, parti-
cle physics, chemical analysis, etc. The possibility of detection of the light fluxes in a wide dynamic range with a high 
resolving power allows unprecedented accuracy in studies of light fluxes. This apparatus is fully compatible with the 
products of HAMAMATSU PHOTONICS, as well as other sensors from different manufacturers with the pulsed out-
put. 

  
 

Figure 1 – Scheme of laboratory setup and “Pulsar” view (photo) 
 

The use in the construction of ARM 7 microcontrollers and high-speed counters provides high technical perfor-
mance of the device, a flexible user interface for integration with other equipment, both in analog and digital connection 
modes. Double-buffering with multi-level interrupt system eliminates the loss of pulses or the presence of "dead time" 
in the measurements. 

"Pulsar" counter is fully compatible with USB 2.0 and is connected in a «Full-Speed» mode via electrically isolated 
interface to the PC. Presence of galvanic isolation between counter and computer can improve electromagnetic compat-
ibility of integrated equipment by providing protection against electromagnetic interference with the host computer. 

"Pulsar" counter uses "hot" connection with self-tuning of drivers of the operating system. This makes it easy to use 
the complex in mobile systems, where the deployment of the measuring device requires connection of several detectors. 
The implementation of multiple interfaces at the USB port allows creating a network of measuring devices, the so-
called distributed measurement system. 

Electrochemical processes measurements are limited by electrochemical instrumentation. Utilization of a photon 
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counting technique for electrogenerated chemiluminescence method proposes new possibility for analysis. Direct con-
nection of molecular acts on electrode open way to registry them through measurement in the optical channel.  

In our work we have tested the possibility to use «Pulsar» in combination both with conventional commercial in-
strument (Metrohm Autolabe PGSTAT 128N) as well as with ultrafast potentiostate for investigation of ECL of system 
DPA in DMF solution with tetrabuthylamonium perchlorate supporting electrolyte. The measurement cell consisted of a 
gold microelectrode with 21 µm radius as a working electrode, Pt foil counter electrode and Ag/AgCl reference elec-
trode. 

 
a)          b) 

Figure 2 – Photon emission: a) long term observation; b) short term observation. ECL solution: 0.1 mM 9,10-DPA in 
acetonitrile+benzene (4:1) with 0.5M TBAP 

 

CONCLUSION. Measurement of single photon acts is realizable for electrochemical reaction at UME. Registration 
of single electron acts versus single photon acts is a possible way of enhancement of electrochemical experiment for 
reaching nanoscale in electrochemistry. 

Obtained results show new horizons in time resolution for precise analyse of low light emissions combined with 
complex electrochemical processes.  
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ELECTROGENERATED CHEMILUMINESCENCE IN TRYPTOPHAN / TETRAPHENYLBORATE 

SYSTEM FOR BIOSAMPLES ASSAY 
Zholudov Y.  
Kharkiv National University of Radio Electronics  
Kharkiv, Ukraine. E-mail: yurets.zh@gmail.com 
In this work the results of study of electrochemiluminescence in the system tryptophan / co-reactant tetraphenylborate 
and analysis of the possibility of its use for measuring the content of the amino acid tryptophan in biological samples 
are presented. 
Key words: tryptophan, electrogenerated chemiluminescence, assay. 

 
ЕЛЕКТРОГЕНЕРОВАНА ХІМІЛЮМІНЕСЦЕНЦЯ В СИСТЕМІ ТРИПТОФАН / ТЕТРАФЕНІЛБОРАТ 

ДЛЯ АНАЛІЗУ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ 
Жолудов Ю.Т.  
Харківський національний університет радіоелектроніки.  
м. Харків, Україна, E-mail: yurets.zh@gmail.com 
Наведено результати дослідження електрохемілюмінесценції в системі триптофан / співреагент тетрафенілбо-
рат та проаналізовано можливість її використання для вимірювання вмісту амінокислоти триптофану в біологі-
чних зразках. 
Ключові слова: триптофан, електрогенерована хемілюмінесценція, аналіз. 
 

THE RELEVANCE OF THE WORK. Tryptophan is one of the most important essential amino acids. Its role in the 
human body is invaluable. It participates in maintaining of nitrogen balance in metabolism, excitation and inhibition in 
cerebral cortex, synthesis of muscle proteins, enzymes, antibodies of the immune system etc. [1]. Thus development of 
reliable and precise methods for quantitative determination of this compound in biological samples, foods and medi-
cines is an actual task.  

MATERIAL AND THE RESEARCH RESULTS. Electrogenerated chemiluminescence (ECL) is a kind of non-
optically excited luminescence in solutions due to sequential electrochemical and recombination processes during elec-
trolysis. It is a powerful analytical tool in variety of areas due to its high selectivity, sensitivity and a very low limit of 
detection of various organic analytes. It combines the advantages of chemiluminescent and electrochemical detection 
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techniques and eliminates their drawbacks. 
Tryptophan belongs to the class of luminescent amino acids. In this work it was used as an electrochemiluminophore 

in ECL reaction with sodium tetraphenylborate (TPB) coreactant (operating according to oxidative reduction ECL 
scheme) [2]. Excitation of ECL was done using pulse amperometry method (Fig. 1). The experiments were conducted 
in deoxygenated aqueous solutions with sodium perchlorate supporting electrolyte using conventional 3-electrode elec-
trochemical cell.  

  
Figure 1 – Pulsed ECL response of studied system (left) and calibration curve of tryptophan detection (right) 

 

It was found that ECL spectrum of the proposed system (tryptophan + TPB) has a maximum at about 505 nm which 
does not coincide with the fluorescence spectrum of amino acid (maximum at 350 nm) [3] thus there are reasons to be-
lieve that the emission is associated with the formation of a film on the electrode surface. 

We have determined the optimal conditions for tryptophan detection, namely applied oxidation potential, concentra-
tion of coreactant, time of deoxygenation and voltage pulse parameters. It was also found that higher values of the ECL 
signal can be obtained by applying a series of potential pulses. Under the optimized conditions the limit of tryptophan 
detection was 0.2 μM with the linearity range of 0.3 - 300 μM (Fig. 1). It has an application potential in a number of 
areas including biological samples assay, pharmacy and foods industry. 

CONCLUSIONS. The work was supported by President’s International Fellowship Initiative for visiting scientists 
of the Chinese Academy of Sciences and Projects for young scientists of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine. 
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ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ МР ЗОБРАЖЕНЬ  
ПРИ МНОЖИННІЙ МІЄЛОМІ 

Аврунін О.Г., Абрамова Г.А. 
Харківський націоальний університет радіоелектроніки  
м. Харків, Украина. E-mail: hanna.abramova@nure.ua 
Наводиться огляд існуючих методів обробки магнітно-резонансних зображень при множинної мієломі. Рассо-
трім основні напрямки розвитку, сущетвует обмеження і можливості совершенствования методів вирішення 
задачі шумозаглушення і фільтрації. 
Ключові слова: методи обрабки, медичне зображення, множинна множинна мієлома. 

 
REVIEW OF EXISTING METHODS OF PROCESSING MRI IMAGES  

AT A MULTIPLE MIELOMA 
Avrunin O.G., Abramova H.A. 
Kharkiv National University of Radio Electronics 
Kharkov, Ukraine. E-mail: hanna.abramova@nure.ua 
An overview of existing methods for processing magnetic resonance imaging in multiple myeloma is presented. Rassos-
trim the main directions of development, stivtuvuet restrictions and the possibility of improving the methods of resolv-
ing noise-suppression and filtration. 
Key words: treatment methods, medical image, multiple multiple myeloma. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТИ. В настоящее время диагностика на основе визульного анализа медицинских 
изображений получила широкое распространение во врачебной пркактике. При этом, как известно, ранняя диа-
гностика различных патологий и, в том числе, рака, значительно увеличивает шансы пациентов на выздоровле-
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ние. 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Множественная миелома (ММ) – злокачественная опу-

холь из плазматических клеток (дифференцированных B-лимфоцитов, продуцирующих антитела). Заболевание 
системы крови, относящееся к парапротеинемическим лейкозам. Своё название заболевание и опухолевая клет-
ка получили в связи с преимущественной локализацией процесса в костном мозге. 

Остеоклеточние поражения кости развивающихся с множественной миеломой, является одним из самых ха-
рактер-ных признаков множественной миеломы. Объекты интереса исследователя на медицинских изображе-
ниях, используемых в ранней диагностике, обычно бывают небольшими и малоконтрастными по сравнению с 
окружающим фоном [1-4]. При визуальном обнаружении этих объектов – выполнении первого шага на пути 
диагностики по медицинскому изображению – могут возникнуть проблемы. С одной стороны, они обусловлены 
особенностями самих изображений, с другой – ограниченностью характеристик зрительной системы исследо-
вателя и искажениями, возникающими в изображениях при их получении и отображении [3-7]. 

Анализ и исследование функций и особенностей работы современных специализированных систем для ана-
лиза и обработки медицинских изображений в различных целях, в том числе и при множестенной миеломе по-
казало, что эти системы обладают рядом недостатков, в следсвии которых возникают следующие проблемы: 
невозможно гарантированно осуществить оптимальный выбор метода (или комбинации методов) для обработ-
ки изображений, поскольку этот выбор основывается лишь на знаниях и опыте пользователя; осуществить пе-
ребор всех имеющихся в распоряжении исследователя методов (и их сочетаний) для достижения наилучшего 
результата обработки невозможно, поскольку это будет слишком затратным по времени. 

Рассмотрим основные методы. 
1. Ранговые алгоритмы. Существующие методы цифровой обработки изображений с позиций использова-

ния вычислительных средств можно разделить на две категории - структурированные и неструктурированные 
методы. 

Рассмотрим класс структурированных нелинейных алгоритмов, которые осуществляют преобразование ви-
да: 

�⃗� =  {𝑦𝑘} = 𝐹(𝑥) = {Ф𝑘(𝑥𝑘)} 
где Ф𝑘(𝑥𝑘) - нелинейная функция, которая определяется некоторым подмножеством рангов и (или) порядковых 
статистик выборки, образованной отсчетами сигнала из некоторой окрестности данного элемента, в последова-
тельности упорядоченных отсчетов сигнала. 

Преимуществом ранговых алгоритмов является их отличие от методов линейной фильтрации, они лишены 
такого характерного недостатка как пространственная инерционность. Это заметно в частности в размывании 
границ деталей при сглаживании изображений, в искажении формы деталей при их выделении из фона и т.п 

Методы ранговых преобразований позволяют осуществить нелинейное усиление высокочастотной состав-
ляющей изображения. Это приводит к повышению детальности изображений, однако сопровождается умень-
шением контрастности тонкоструктурных объектов. Возможным вариантом устранения этого недостатка явля-
ется использование взвешенных ранговых преобразований. 

2. Разностные методы. Психофизические эксперименты показывают, что фотографическое или телевизион-
ное изображение с подчеркнутыми границами часто воспринимается субъективно лучше, чем фотометрически 
совершенная продукция. Процедуру подчеркивания границ реализуют с использованием методов нечеткого 
маскирования (разностных методов). Суть этих методов состоит в следующем. Исходное изображение скани-
руют двумя апертурами с различной разрешающей способностью. В одной апертуре разрешающая способность 
отвечает норме, а во второй - ниже нормы. В результате образуются два массива: массив элементов изображе-
ния и массив элементов нечеткого изображения. Результат формируется путем вычитания изображений. Испо-
льзование этого подхода приводит к усилению локальных контрастов деталей различных размеров и улучше-
нию визуального восприятия изображений.  

3.  Гистограммные методы. Гистограмма распределения яркостей реального изображения, подвергнутого 
линейному квантированию, имеет ярко выраженный подъем в сторону малых уровней. Поэтому мелкие детали 
на темных участках видимы плохо, а сами изображения характеризуются низким контрастом. С целью повы-
шения контраста таких изображений используют методы видоизменения гистограммы. Суть этих методов со-
стоит в преобразовании яркостей исходного изображения таким образом, чтобы гистограмма распределения 
яркостей приобрела желательную форму. Методы данного класса бывают глобальными и локальными. Глоба-
льные методы гистограммных преобразований являются, в сущности, табличными методами. Поэтому основ-
ное их преимущество состоит в быстродействии . Однако, глобальные методы не используют при преобразова-
нии характеристик локальных областей изображения, поэтому они не обеспечивают эффективную обработку 
тонкоструктурных областей. 

4.  Метод преобразования локальных контрастов. Существуют различные подходы к визуализации. Одним 
из существенных недостатков этих методов является то, что в большинстве своем они обеспечивают формиро-
вание слабоконтрастных изображений. Это вызывает необходимость развития методов их обработки. Поэтому 
основная цель методов улучшения состоит в преобразовании изображений к более контрастному и информа-
тивному виду. Довольно часто на изображении присутствуют искажения в определенных локальных областях, 
которые вызваны дифракцией света, недостатками оптических систем или расфокусировкой. Это порождает 
необходимость выполнения локальных преобразований изображения. 

5. Координатный метод анализа изображения. Современные преобразователи оптической информации об-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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ладают целым рядом положительных свойств, к которым можно отнести: высокую разрешающую способность, 
малые габариты и стоимость, высокую надежность, а также, что наиболее важно, эти приборы представляют 
возможность получать обширную информацию о контролируемом объекте. Отмеченные свойства совместно с 
использованием современных средств микропроцессорной техники позволят разрабатывать эффективные сис-
темы сбора первичной информации. В подобных оптоэлектронных системах выделение интересующей инфор-
мации об объекте контроля в основном возлагается на математические и алгоритмические методы обработки 
получаемых изображений. Это позволяет создавать гибкие автоматизированные системы, способные быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям современного производства. 

ВЫВОДЫ. На основе анализа приведенных выше методов можно сделать вывод что, несмотря на отдельные 
их плюсы, на сегодняшний день есть острая необходимость разработки высокоэффективных алгоритмов и ме-
тодов анализа изображений, удовлетворяющих таким противоречивым требованиям, как высокая достовер-
ность результатов анализа для широкого ассортимента тканей и высокая скорость обработки реальных сигна-
лов, необходимая для обеспечения возможности работы системы регулирования в реальном масштабе времени. 

В настоящее время нет анатомических моделей, которые связывают плотный набор локализованных функ-
ций по анатомичнои системой отсчета высокого уровня или анатомическим атласом [7, 8]. Поэтому, очевидно, 
необходим метод, обеспечивающий автоматизированный выбор преобразования изображения. 
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ПРО ВИМІРЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ТИСКУ В УДАРНІЙ ТРУБІ  
ДАТЧИКОМ WIKA A-10 

Анік’єв І.І., Максимюк В.А., Михайлова М.І., Сущенко Є.О. 
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України  
вул. Нестерова, 3, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: desс@inmech.kiev.ua 
Розглянуто ряд проблем щодо визначення тиску в ударній хвилі. Ударна труба була модернізована датчиком 
WIKA A-10. Датчик показав задовільні параметри для реєстрації ударної хвилі з крутим фронтом. Проте датчик 
Wika A-10 видає дані дискретними в часі порціями сталої величини тривалістю біля 1,7 мс. 
Ключові слова: експеримент, ударна труба, датчик динамічного тиску 

 
ON MEASURING OF THE DYNAMIC PRESSURE IN THE SHOCK TUBE  

BY A WIKA A-10 SENSOR - 
Anik’ev I., Maksimyuk V., Mikhailova M., Sushchenko E. 
S.P. Timoshenko Institute of Mechanics of NAS of Ukraine 
vul. Nesterova 3, Kyiv, 03057, Ukraine. E-mail: desс@inmech.kiev.ua 
Some problems of the determination of the pressure in a shock wave are discussed. The shock tube was upgraded by a 
Wika A-10 sensor. The sensor demonstrated the satisfactory parameters to record a shock wave with an abrupt front. 
However, the Wika A-10 sensor generates signals by discrete-time portions of a constant magnitude with a duration of 
about 1.7 ms. 
Key words: experiment, shock tube, dynamic pressure sensor 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ударні труби [1] дозволяють експериментально досліджувати нестаціонарне 

деформування конструкцій під дією ударної хвилі. В Україні такі установки є тільки в кількох містах. Наявна в 
Інституті механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України установка ударна труба використовується для експеримен-
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тальних досліджень динамічної поведінки тонкостінних конструкцій [2]. Проте тиск у вимірювальній секції 
визначався непрямим вимірюванням на основі швидкості поширення ударної хвилі та температури. З появою 
восьми-канального реєстратора LMS SCADAS Mobile [3] виникла можливість безпосереднього вимірювання 
тиску в ударній хвилі шляхом підключення до одного з каналів вмонтованого в секцію датчика тиску. 

Для вимірювання тиску в ударній хвилі використовуються, в основному, датчики на основі п’єзокераміки 
або на основі фольгових тензорезисторів. Лідируючі позиції в світі з розробки датчиків динамічного тиску 
першого типу займає компанія PCB Piezotronics (США), яка виготовляє як зарядові, так і так звані «вольтові» 
(ICP, з влаштованим підсилювачем) датчики. Одним з лідерів виробництва датчиків другого типу є компанія 
HBM GmbH (Німеччина). Такі датчики можна використовувати для наукових досліджень, проте ціна їх досить 
велика. Натомість на ринку є значно дешевші датчики промислового призначення компанії WIKA (представник 
в Україні – ТОВ «ВІКА Прилад»), але з нерегламентованими частотними характеристиками [4].  

Ударна труба формує ударну хвилю з крутим фронтом та постійним тиском у відбитій хвилі тривалістю біля 
8 мс, що накладає ряд вимог до датчика динамічного тиску щодо часу відгуку, резонансної частоти, чутливості 
до малих змін тиску, паразитної чутливості до прискорення та можливості узгодженого підключення до реєст-
ратора LMS SCADAS Mobile. Тому для встановлення можливості вимірювати тиск в ударних хвилях згаданими 
датчиками необхідне окреме дослідження. Крім того існує проблема калібрування датчиків для вимірювання 
тиску в ударних хвилях [5].  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для модернізації установки ударна труба було вибрано датчик 
тиску Wika A-10. Така модель датчика вже використовується в наукових дослідженнях [6]. Основні характерис-
тики такі [4]: вимірюється надлишковий над атмосферним тиск; діапазон вимірювання 0…1 бар; вихідний сиг-
нал 0…5 В; трипровідна схема включення; напруга живлення 8…30 В. Важливо відмітити, що в датчик Wika A-
10 влаштована електронна схема з невідомими характеристиками. 

Датчик встановлювався двома способами. В першому випадку він був вмонтований в закритий торець вимі-
рювальної секції ударної труби для вимірювання тиску (рис. 1) у відбитій хвилі. В другому – в бокову сторону 
секції на відстані 330 мм від закритого торця так, що він спочатку фіксував тиск (рис. 2) у падаючій хвилі, а 
потім – у відбитій. Вихідний сигнал від датчика подавався на один з вхідних каналів тензометричного блоку 
реєстратора LMS SCADAS Mobile в режимі тип моста – «no bridge» і з одиницею вимірювання напруги – В.  

 

 
Рисунок 1 – Осцилограма тиску у відбитій ударній хвилі 

 

На рис. 1 показана типова осцилограма сигналу від датчика Wika A-10, на якій рівень 0,6 В відповідає тиску 
0,12 бар=12 кПа. Як і очікувалось, відбита ударна хвиля має крутий фронт та інтервал майже сталого тиску 5P
=0,12 бар тривалістю 8,4 мс. Надлишковий над атмосферним тиск у камері високого тиску в даному випадку 
становив 4P =0,16 бар. З досвіду попередніх досліджень [2] було встановлено саме таке співвідношення 

 45 PP 0,75 (тут і далі використано загальноприйняті позначення індексами [7]). В другому випадку (рис. 2) 
надлишковий тиск становив 4P =0,2 бар. Рівень 0,4 В у перші моменти часу відповідає надлишковому у пада-
ючій хвилі тиску 2P =0,08 бар, далі спостерігається відбита хвиля. На обох осцилограмах вертикальні пункти-
рні лінії відмічають курсорами моменти часу. Крім того за формулами монографії [7] розраховувалися тиски 2P  
і 5P  за виміряною швидкістю ударної хвилі та температурою в вимірювальній секції. Такі досліди були викона-
ні для ряду значень 0,12 бар  5P 0,36 бар і показали задовільні відповідності між виміряним і розрахованим 
тиском.  

З осцилограм (рис. 1,2) видно, що датчику Wika A-10 притаманні деякі недоліки. Так, електроніка датчика 
видає дані, як правило, дискретними в часі порціями сталої величини тривалістю біля 1,7 мс. Після стрибкопо-
дібної зміни рівня сигналу спостерігаються згасаючі коливання, які можна пояснити або власними коливаннями 
мембрани датчика або перехідними процесами в електроніці. Крім того, перед фронтом сигналу на рис. 1 мож-
на помітити передвісник у вигляді наростаючого коливального процесу. На рис. 2 він майже непомітний. Таке 
певною мірою можна пояснити тим, що в першому випадку фронт хвилі є паралельним до мембрани датчика, 
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яка заглиблена у втулці, а в другому – перпендикулярним. 
 

 
Рисунок 2 – Осцилограма тиску у падаючій та відбитій ударній хвилі 

 

ВИСНОВКИ. З наведеного видно, що модернізація ударної труби датчиком тиску є комплексною пробле-
мою, що включає: вибір фізичного принципу роботи датчика, конкретної конструкції, фірми постачальника; 
спосіб підключення до реєстратора LMS SCADAS Mobile; калібрування датчика для вимірювання тиску в уда-
рних хвилях. На загал, датчик продемонстрував задовільні амплітудні та частотні характеристики щодо реєст-
рації ударних хвиль. Така модернізація зменшить систематичну похибку вимірювань та сприятиме автоматиза-
ції реєстрації експериментальних даних.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  
КАК МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Антоненко А.И.  
Киевский национальный университет технологий и дизайна,  
г. Киев, Украина. E-mail: antonenko.ai@knutd.com.ua 
Приведены результаты анализа трехмерной электромагнитной волны как движущейся материальной среды с 
периодически распределенной в пространстве плотностью. Показано, что в такой волне электромагнитная сре-
да движется поступательно, образуя вихри. В трехмерной электромагнитной волне существуют линии, по кото-
рым электромагнитная среда словно катится в направлении поступательного движения. Показано, что в любой 
точке пространства скорость движения электромагнитной среды не превышает скорость света. В то же время в 
векторных полях, как магнитных, так и электрических, скорость передачи возмущения их значений в электро-
магнитной среде не ограничена. Предлагаемые определения параметров электромагнитного поля как матери-
альной среды могут быть использованы при изучении явлений переноса энергии-массы на атомно-
молекулярном уровне в биологических и др. объектах. 
Ключевые слова: электромагнитная материальная среда, плотность, электромагнитная волна, скорость рас-
пространения, электрическая напряженность, магнитная напряженность. 

 
DETERMINATION OF PARAMETERS OF ELECTROMAGNETIC FIELD  

AS A MATERIAL MEDIUM 
Antonenko A. 
Kyiv National University of Technologies and Design, E-mail: antonenko.ai@knutd.com.ua 
The results of the analysis of a three-dimensional electromagnetic wave as a moving material medium with a density 
periodically distributed in space are given. It is shown that in such a wave the electromagnetic medium moves transla-
tional, forming vortices. In a three-dimensional electromagnetic wave, there are lines along which the electromagnetic 
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medium seems to roll in the direction of translational motion. It is shown that at any point in space the speed of move-
ment of the electromagnetic medium does not exceed the speed of light. At the same time, in the vector fields, both 
magnetic and electric, the transmission rate of the perturbation of their values in the electromagnetic environment is not 
limited. The proposed definitions of the parameters of the electromagnetic field as a material medium can be used in the 
study of the phenomena of energy-mass transfer at the atomic-molecular level in biological objects. 
Key words: electromagnetic material medium, density, electromagnetic wave, propagation velocity, electric intensity, 
magnetic intensity. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Материальность электромагнитного поля ни у кого не вызывает сомнений. 
Материальная система «может быть определена уравнениями движения, которым она должна удовлетворять» 
[1]. Для этого нужно ввести в уравнения электромагнитного поля плотность электромагнитной среды, скорость 
и количество движения в качестве независимых переменных. Это можно сделать на основе анализа поведения 
электромагнитного поля в стоячей волне [2]. Полученная энергодинамическая система уравнений электромаг-
нитного поля позволяет получать новые решения, например, при ограниченном расстоянии до зоны изменения 
направления магнитного потока [3], выявлять новые его свойства, что является актуальной задачей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для однозначного восприятия электромагнитного поля 
при его анализе как материальной субстанции примем следующие определения основных понятий. 

Материальная среда – вид материи, которая существует вне нашего сознания и независимо от него и отоб-
ражается в нашем сознании множеством параметров и характеристик. 

Вакуум – материальная среда с неограниченно малой количественной характеристикой. 
Пространство и время – параметры существования материальной среды и отдельных её характеристик в 

нашем сознании. 
Движение – изменение пространственно-временных параметров существования материальной среды и от-

дельных её характеристик, форма существования материальной среды в нашем сознании.  
Точка – пространственная характеристика материальной среды неограниченно малых размеров. 
Скорость – мера движения, векторная величина. 
Плотность – количественная характеристика материальной среды в произвольной точке пространства. Ска-

лярная величина. 
Количество движения – мера движения определенного количества материальной среды, векторная величи-

на. 
Энергия – общая мера движения и взаимодействия определенного количества всех видов материи. Скаляр-

ная величина. 
Волна – это пространственно-временное описание не материального физического параметра, который ха-

рактеризуется периодическим изменением его значения для заданного момента времени, в зависимости от ко-
ординат, и периодическим изменением его значения с течением времени, в точках с заданными координатами. 
Бегущая волна – описывает поступательное движение, стоячая волна – колебательное. Стоячую волну можно 
представить суммой двух одинаковых, бегущих навстречу друг другу, волн.  

Поверхность, на всех точках которой волна имеет в данный момент времени одинаковую фазу, называется 
волновым фронтом или фронтом волны. 

Электромагнитная волна – описание материальной электромагнитной среды множеством волн взаимосвя-
занных параметров, характеризующих эту среду. Такими параметрами являются:магнитная постоянная вакуума 

7
0 104   , кг*м/(с2*А2); магнитная напряженность H , А/м; магнитная индукция HB 0 , кг/(с2*А); элек-

трическая постоянная вакуума 12
0 10854,8  , А2*с4/(кг*м3); электрическая напряженность E , кг*м/(А*с3); 

электрическая индукция ED 0 , А*с/м2. 
В работе [2] было показано, что количественной характеристикой электромагнитной среды может служить 

её плотность, определяемая отдельно для магнитной компоненты 2
0

22
0 / BcH    , кг/м3 и электрической 

компоненты 2
0

22
0 / DcE    , кг/м3 . Результирующая плотность электромагнитной среды равна сумме 

плотностей компонент в рассматриваемой точке:   em . Электромагнитная среда принимает вид либо 
магнитной компоненты, либо электрической компоненты, либо их смеси. При этом закон сохранения материи 
соблюдается. Вид электромагнитной среды зависит от скорости её движения относительно наблюдателя. Ско-
рость emV  движения электромагнитной среды, скорость распространения возмущения магнитной напряженно-
сти V  и скорость распространения возмущения электрической напряженности V  выражаются через скорость 
света c  в зависимости от плотности магнитной компоненты и плотности электрической компоненты, исходя из 
закона сохранения количества движения. 

  /cV         (1) 

  /cV          (2) 
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(3) 

Энергодинамическая система уравнений электромагнитного поля дополняет уравнения Максвелла двумя 
уравнениями: 

VBE


 (4) 

H


VD  (5) 
Соотношение между значениями введенных скоростей найдем, решив эти уравнения относительно векторов 

электрической и магнитной напряженности: 
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Уравнения (6), (7) справедливы для нулевого вектора. Это означает, что 2cVV  , а вектор V


ортогонален 

вектору E


, и вектор V


ортогонален вектору H


. Кроме того возможно существование неподвижной одной 
компоненты при отсутствии другой. В трехмерной электромагнитной волне существуют линии, по которым 
электромагнитная среда словно катится в направлении распространения 

ВЫВОДЫ. Анализ структуры и динамики движения электромагнитной среды в трехмерной электромагнит-
ной волне показывает: 

1. Скорость распространения значения напряженности компонент среды в любой точке пространства, в об-
щем случае, не совпадает со скоростью поступательного движения волны напряженности ни по величине, ни по 
направлению. 

2. В трехмерной электромагнитной волне скорость поступательного движения электромагнитной среды не
превышает скорость света и всегда меньше, чем скорость волны значения напряженности, которая всегда 
больше или равна скорости света 
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ЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КВАЗИЛЭМБОВСКИХ ВОЛН В УПРУГОМ СЛОЕ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕМ СО СЛОЕМ ИДЕАЛЬНОЙ СЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 

Багно А.М. 
Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины 
г. Киев, Украина. E-mail: alexbag2016@gmail.com 
На основании трехмерных линейных уравнений классической теории упругости для твердого тела и линеаризо-
ванных уравнений Эйлера для жидкой среды исследовано распространение квазилэмбовских волн в системе: 
слой идеальной сжимаемой жидкости – упругий слой. Исследованы локализационные свойства низших квазил-
эмбовских мод в упруго-жидкостных волноводах.  
Ключевые слова: упругий слой, слой идеальной сжимаемой жидкости, локализация квазилэмбовских мод. 

LOCALIZATION PROPERTIES OF QUASI-LAMB WAVES IN THE ELASTIC LAYER INTERACTING 
WITH AN LAYER OF IDEAL COMPRESSIBLE FLUID 

Bagno O.M.  
S.P. Tymoshenko Institute of Mechanics of the NAS of Ukraine 
Kiev, Ukraine. E-mail: alexbag2016@gmail.com 
On the basis of three-dimensional linear equations of the classical theory of elasticity for a solid and linearized Euler 
equations for a fluid, the propagation of quasi-Lamb waves in the system "a layer ideal compressible fluid – elastic lay-
er" is studied. The localization properties of the lower quasi-Lamb modes in elastic-fluid waveguides are studied.  
Key words: elastic layer, layer of ideal compressible fluid, localization quasi-Lamb modes. 

mailto:prikl@inmech.kiev.ua
mailto:prikl@inmech.kiev.ua


МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» 
 
 

 
 

 
26 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Волны, распространяющиеся вдоль границы контакта упругого слоя и жидко-
го слоя, относятся к числу обобщений основательно исследованных основных типов акустических волн Рэлея, 
Стоунли, Лява и Лэмба. Обзор работ и анализ результатов, полученных в рамках классической теории упруго-
сти и модели идеальной сжимаемой жидкости [1–3], а также с привлечением более общих моделей твердых и 
жидких сред [4–6], приведены в [1–6]. Вместе с тем значительное практическое использование акустических 
волн ставит задачу изучения свойств локализации мод Лэмба в гидроупругом волноводе, состоящем из упруго-
го и жидкого слоев, в широком диапазоне частот, охватывающем как длинноволновую, так и коротковолновую 
части спектра для толщин упругого и жидкого слоев соизмеримых с длиной волны.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящей работе для анализа дисперсионных харак-
теристик и локализационных свойств мод Лэмба в системе: слой жидкости – упругий слой в широком интерва-
ле частот используются трехмерные линеаризованные уравнения Эйлера для жидкости и линейные уравнения 
классической теории упругости для твердого тела. При этом предполагается, что жидкость находится в состоя-
нии покоя. В качестве подхода выбраны постановки задач и метод, основанные на применении представлений 
общих решений линеаризованных уравнений движения идеальной сжимаемой жидкости и упругого тела, полу-
ченные в работах [7, 8].  

Для плоского случая, который рассматривается, общие решения имеют вид [7, 8]: 
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где введенные потенциалы 1  и 2  удовлетворяют уравнениям: 
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В выражениях (1), (2) введены следующие обозначения: iu  – компоненты вектора смещений упругого тела u ; 
  – плотность материала упругого тела;   и   – константы Ляме материала упругого тела; i  – составляю-
щие вектора возмущений скорости жидкости v ; 0a  – скорость волны звука в жидкости в состоянии покоя.  

Для анализа распространения возмущений, гармонически изменяющихся во времени, решения системы 
уравнений гидроупругости определяются в классе бегущих волн. В дальнейшем решаются две задачи Штурма – 
Лиувилля на собственные значения для уравнений движения упругого тела и жидкости, а также определяются 
соответствующие собственные функции. После подстановки решений в граничные условия получаем однород-
ную систему линейных алгебраических уравнений относительно произвольных постоянных. Исходя из условия 
существования нетривиального решения этой системы, получаем дисперсионное уравнение. 

Как известно, в неограниченных и полуограниченных сжимаемых упругих телах распространяющиеся вол-
ны являются бездисперсионными. Особенностью рассматриваемой упруго-жидкостной системы является нали-
чие в ней не только границы контакта сред, но и двух свободных поверхностей. Это приводит к возникновению 
в исследуемой гидроупругой композиции довольно сложного волнового поля. Обусловлено это взаимодействи-
ем на этих граничных поверхностях трех волн: продольной и сдвиговой в сжимаемом упругом слое, а также 
продольной в идеальном сжимаемом жидком слое. Возникающие при этом моды распространяются с дисперси-
ей. Их фазовые скорости сложным образом зависят от частоты. 

В дальнейшем дисперсионное уравнение решалось численно. При этом расчеты проводились для двух гид-
роупругих систем. Первая состояла из органического стекла и воды. У этого волновода материал упругого тела 
(оргстекло) является жестким. Вторая система представляла собой волновод из стали марки 09Г2С и воды. Этот 
волновод отличается тем, что материал упругого тела (сталь) относится к разряду более жестких, чем оргстек-
ло.  

Анализ полученных числовых результатов для системы: оргстекло – вода показал, что при росте частоты 
(толщины упругого слоя) скорость первой квазилэмбовской моды стремится к скорости волны Стоунли снизу, а 
скорость второй моды – к скорости волны Рэлея сверху. При этом квазиповерхностная мода 1 при выбранных 
механических параметрах системы, распространяясь вдоль границы раздела сред, локализуется как в жидкости, 
так и в упругом теле [6], а квазирэлеевская мода 2 распространяется вдоль свободной поверхности упругого 
слоя. Моды более высокого порядка распространяются в упругом слое в его толще с фазовыми скоростями, 
стремящимися с ростом частоты к скорости волны сдвига в материале упругого тела. Отметим, что наличие 
жидкости приводит к появлению ряда нормальных волн в гидроупругой системе. При этом возникающие низ-
шие моды 1–7 имеют нулевые частоты запирания. 

Анализ графического материала, полученного в результате численных вычислений для системы: сталь – во-
да, показал, что при росте частоты (толщины упругого слоя) скорость первой моды стремится снизу к скорости 
волны Стоунли, которая несколько меньше скорости волны звука в жидкой среде. Величины фазовых скоро-
стей мод 2–10 стремятся к скоростям волн, величины которых больше скорости звуковой волны в жидкости, но 
меньше величины скорости квазирэлеевской волны. Характерной особенностью дисперсионных кривых этих 
нормальных волн является наличие у них нулевых частот запирания. Кроме того, по мере уменьшения длин 
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волн и удаления от частот зарождения они становятся практически бездисперсионными. Из полученных графи-
ков также следует, что скорость моды 13 с увеличением частоты стремится к скорости волны Рэлея снизу, а 
фазовая скорость моды 14 – к скорости волны Рэлея сверху. Фазовые скорости всех последующих мод высоко-
го порядка с возрастанием частоты стремятся к скорости волны сдвига в материале упругого тела. Показано, 
что в высокочастотной части спектра глубина проникновения квазиповерхностной моды 1 в жидкость значи-
тельно больше глубины проникновения в упругое тело. Поэтому мода 1, распространяясь вдоль границы разде-
ла сред, локализуется, преимущественно, в приконтактной области жидкого слоя. Это также относится и к мо-
дам со 2 по 12, которые также распространяются в жидкости. Вследствие того, что ни одна из низших мод не 
проникает в твердое тело поверхность упругого слоя, граничащая с жидкостью, остается свободной. Эту об-
ласть занимает мода 13. Скорость этой моды, распространяющейся вдоль границы контакта сред в приповерх-
ностной области упругого слоя, стремится к скорости волны Рэлея снизу, как и в случае твердого слоя, не взаи-
модействующего с жидкостью. Скорость моды 14, распространяющейся в упругом слое вдоль его свободной 
поверхности, стремится к скорости волны Рэлея сверху. Скорости всех мод более высокого порядка стремятся к 
скорости волны сдвига в материале твердого тела, а их движения локализуются в толще упругого слоя. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ показал, что в упруго-жидкостной системе: оргстекло – вода низшие мо-
ды проникают в твердое тело и так же, как и моды более высокого порядка, распространяются в упругом слое. 
При этом упругий слой является определяющим в формировании волнового поля и основным волноводом, по 
которому распространяются волновые возмущения и осуществляется перенос большей части энергии волн. 

В случае упруго-жидкостной системы: сталь – вода не только первая мода, но и ряд низших мод, возникаю-
щих в результате взаимодействия упругого слоя с жидкостью, не проникают в твердое тело и распространяются 
вдоль границы раздела сред, преимущественно, в приконтактной области жидкого слоя. Все остальные моды 
более высокого порядка распространяются в упругом слое в его толще. Скорости их с возрастанием частоты 
стремятся к скорости волны сдвига в материале твердого тела. В этом случае волноводом для распространения 
нормальных волн и переноса волновой энергии служат как упругий слой, так и слой жидкости. 
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Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва, Россия. E-mail: rkubova@muiv.ru 
Проводится анализ корреляционных характеристик среднесуточных значений температуры воздуха и вариаций 
смертности населения в городе Николаев в период с 1997 по 2007 годы. Рассчитываются значения коэффициен-
та детерминации R2 между рядами температур и смертности в зависимости от интервала усреднения и величи-
ны сдвига по времени. Показано наличие значимой корреляции между смертностью населения и температурой 
воздуха. 
Ключевые слова: сезонные вариации температуры, смертность, аномалии температуры, регрессионная зави-
симость, корреляция. 
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period of 1997 to 2007. The determination coefficient R2 between the time series of temperatures and mortality was 
calculated depending on the averaging interval and shift of time. A significant correlation between mortality and air 
temperature was found. 
Key words: seasonal temperature variations, mortality, temperature anomalies, regression, correlation. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Продолжительность жизни и смертность населения конкретного региона 

определяется как социально-экономическими факторами, так и состоянием окружающей среды [1, 2]. В работах 
[3-4] рассматривалась возможная связь солнечной и геомагнитной активности и вариаций смертности населе-
ния города Николаев в период с 1997 по 2005 годы. Тщательный анализ корреляционных зависимостей между 
показателем солнечной активности – числом Вольфа, и индексом планетарной магнитной активности - Kp, с 
одной стороны, и вариациями смертности, с другой стороны, не позволил выявить статистически значимых 
связей между этими факторами. Вместе с тем, было выявлено значимое влияние возрастной структуры населе-
ния и сезонных вариаций на вариации смертности. В частности, отмечалось возрастание смертности зимой и 
уменьшение летом.  

В последние годы в общедоступных международных базах [5-6] появились регулярные данные по ежеднев-
ным значениям метеорологических параметров (температуры, давления, влажности, скорости ветра) для самых 
разных регионов, в том числе и для территории Украины. Это позволило вернуться к более детальному анализу 
сезонных вариаций смертности с привлечением метеорологических данных. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для анализа сезонной зависимости смертности был 
выполнен регрессионный анализ рядов вариаций смертности – отклонениями от среднегодовых значений, для 
города Николаев, и рядами температур воздуха из базы данных [5]. Для уменьшения уровня флюктуаций вы-
полнялось скользящее усреднение на интервале от одного дня до 4 месяцев.  

На рисунке 1a показаны усредненные ряды вариаций смертности и температур на интервале 1997-2007 го-
ды.  
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 a) Многолетние вариации b) Сезонные вариации 
Рисунок 1 – Вариации смертности и температуры 1997-2007. Скользящее усреднение на 7 днях (точки)  

и 123 днях  
 

На рисунке 1b показаны сезонные зависимости смертности и температур, полученные методом наложения 
эпох. Для исключения многолетних вариаций смертности, обусловленных неоднородной возрастной структу-
рой населения города, был построен сглаженный ход, аппроксимируемый единым полиномом второй степени 
для всего временного интервала 1997-2007 годы. 

Учитывая ожидаемую задержку между событиями изменения температуры и изменениями смертности, был 
предусмотрен взаимный сдвиг временных рядов. Естественно, что если между двумя рассматриваемыми явле-
ниями имеется причинная связь, то смертность должна запаздывать относительно изменений температуры. 

На рисунке 2 показаны примеры регрессионных зависимостей меду вариациями смертности и температуры 
для разных интервалов скользящего усреднения и разных временных сдвигов между соответствующими ряда-
ми.  

На регрессионных зависимостях просматривается общая тенденция увеличения смертности при уменьше-
нии температуры. Сезонным вариациям температуры с амплитудой ±15ºC относительно среднегодовой темпе-
ратуры, равной +10ºC соответствуют вариации смертности на ±15%. Уменьшение температуры воздуха на 1ºC 
увеличивает смертность примерно на 1%. Вместе с тем, при малых интервалах усреднения просматриваются 
случаи аномального увеличения смертности. В частности, в области низких температур – менее -5ºC, и в обла-
сти высоких температур – более +25ºC, где смертность резко возрастает относительно средних за сезон значе-
ний. 
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 Усреднение 21, запаздывание 5  Усреднение 91, запаздывание 14  Рисунок 3 – Вариации R2 в зависимо-

сти от временного сдвига для разных 
интервалов усреднения в днях 

  

Рисунок 2 – Регрессионные зависимости вариаций смертности от 
температуры для разных интервалов усреднения и запаздываний 

 

Для количественной характеристики степени корреляции были рассчитаны значения коэффициентов детер-
минации R2 для набора разных интервалов скользящего усреднения – от 1 до 123 дней, и разных значений сдви-
га – от -60 до +30 дней – рис.3. Отрицательному сдвигу соответствует запаздывание смертности относительно 
изменения температуры – нормальная причинная (казуальная) связь. Регрессия аппроксимировалась полино-
мом 5-степени, и вычислялся коэффициент детерминации R2. Значение R2 меняется от 0.1, при сравнении еже-
дневных значений, до 0.8, при усреднении на 3-месячном интервале. Наиболее ярко максимум по временному 
сдвигу проявляется при усреднении на интервале от недели - 7 дней, до месяца - 31 дня, при этом запаздывание 
изменений смертности составляет от 3 до 7 дней. Это в целом согласуется с картиной развития осложнений со-
стояния здоровья и протекания заболеваний. Сезонный характер вариаций смертности связанных с температу-
рой, ярче всего проявляется при усреднении на интервале от 1 до 3 месяцев.  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Выявлена значимая корреляция между рядами смертности и температуры 
воздуха. Уменьшение температуры воздуха на 1ºC увеличивает смертность примерно на 1% относительно 
среднегодовых значений. Выявлены температурные аномалии в области низких температур – менее -5ºC, и в 
области высоких температур – более +25ºC, где смертность заметно возрастает относительно средних за сезон 
значений. При анализе сезонной зависимости смертности целесообразно выделять регулярную сезонную и ано-
мальную составляющую вариаций температур.  
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АКУСТОМАГНИТНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ NaCl 
Бондаренко И.С. Аврунин О.Г.  
Харьковский национальный университет радиоэлектроники  
г. Харьков, Украина. E-mail: igor.bondarenko@nure.ua 
Бондаренко С.И., Кревсун А.В.  
Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина 
г. Харьков, Украина. E-mail: bondarenko@ilt.kharkov.ua  
Измерена величина электрического поля в электропроводящем водном растворе NaCl, возникающего при одно-
временном действии на него ультразвука и постоянного магнитного поля. Основные характеристики ультразву-
кового излучения в месте измерения электрического поля определены, исходя из его величины и параметров 
экспериментальной установки. Возможность использования измерений электрического поля для изучения 
свойств биологической среды обсуждается.  
Ключевые слова: магнитное поле, ультразвук, магнитогидродинамический эффект. 
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ACOUSTOMAGNETIC EXCITATION OF ELECTRIC FIELD IN NaCl WATER SOLUTION 
Bondarenko I.S., Avrunin O.G. 
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkov, Ukraine. E-mail: igor.bondarenko@nure.ua  
Bondarenko S.I., Krevsun A.V.  
B. Verkin Institute of Low Temperature Physics and Engeneering 
Kharkov, Ukraine. E-mail: bondarenko@ilt.kharkov.ua 
The electric field value has been measured in an electroconducting NaCl water solution, arising at simultaneously action 
on it of ultrasound and a direct magnetic field. The basic characteristics of ultrasaund radiation in a place of measure-
ment of electric field are defined, proceeding from its value and the experimental installation parameters. The possibil-
ity of using electric field measurements to study the properties of a biological environment is discussed. 
Key words: magnetic field, ultrasound, magnetohydrodynamic effect. 
  

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Поступательноe перемещение заряженных частиц с некоторой скоростью (v) в 
постоянном магнитном поле (ПМП) с индукцией (B) вызывает появление в пространстве электрического поля 
(E). Вектор Е направлен под некоторым углом к направлениям векторов скорости и магнитного поля [1-5]. 
Магнитогидродинамические генераторы электрической энергии построены, в частности, на основе этого зако-
на. Особенности перемещения заряженных частиц с переменной по величине и направлению скоростью изуча-
ются в данной работе. В частности, такое коллективное перемещение могут совершать ионы проводящей жид-
кости под действием волны ультразвукового излучения(УЗИ). Биологическая среда является в основном элек-
тропроводящей жидкостью. Целями настоящих экспериментальных исследований являються проверка возмож-
ности наблюдения и величины магнитогидродинамического эффекта под действием УЗИ в водном растворе 
NaCl, моделирующем биологическую среду, а также определение характеристик УЗИ с помощью измерения 
величины возникающего в растворе электрического поля.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Измерения показали, что МГД (магнитогидродинами-
ческий) – эффект хорошо наблюдается в модельном 
образце биологической среды (БС). Устройство для 
проведения экспериментов показано на рисунке 1.  

В качестве источника УЗИ использовался серийный 
ультразвуковой диспергатор УЗДН-2Т. Амплитуда пе-
ременного напряжения на зондах (5) Umax = E max x l на 
частоте ультразвука составила Umax  50 микровольт 
при выходной интенсивности УЗИ диспергатора Is  
310-2 Вт/см2. Соответствующее значение амплитуды 
переменного электрического поля составило Emax= 
510-3 В/м. Величина напряжения зависит от угловой 
ориентации базы зондов с длиной l по отношению к 
направлению постоянного магнитного поля (ПМП). 
Напряжение имеет максимальное значение при взаим-
но перпендикулярном положении базы и направления 
вектора ПМП, а при параллельном обращается в нуль. 
Это в точности соответствует векторному произведе-
нию:  

      BvE  ,   (1) 
где v -амплитуда скорости перемещения частиц рас-
твора под действием УЗИ. Интенсивность ультразвука 
(Iz) в области расположения зондов можно оценить по 

величине наблюдаемого напряжения на основании полученной нами ранее [2] формулы: 
        )2/( 222

max lBcUI z                   (2) 
где в качестве приближенных значений ρ и с были взяты плотность воды и скорость звука в воде.  

Для параметров нашей уста-
новки из формулы (2) получаем : 
Iz  10-2 Вт/см2 , что близко к ве-
личине выходной мощности ге-
нератора УЗИ. Значения макси-

мальной скорости (vmax) и амплитуды (А) перемещения ионов раствора, а также давления (Р) акустической вол-
ны могут быть получены с помощью ранее полученных в [2] соотношений на основании измеренного значения 
электрического напряжения Umax и формулы (2). Эти значения представлены в таблице 1. Эти решения можно 
применить при компьютерном планировании хирургических вмешательств [6-8].  

ВЫВОДЫ. Экспериментально доказано, что в электропроводящей жидкости в виде водного раствора NaCl, 
моделирующего биологическую среду, возникает переменное электрическое поле под действием ультразвуко-
вого излучения и постоянного магнитного поля. Направление и величина электрического поля определяются 

 
Рисунок 1 – Схема измерительного устройства: 1 – 
медный стакан, 2 – пластины для крепления элект-
рических зондов, 3 – раствор Na Cl, 4 –постоянные 
магниты, 5 – электрические зонды на расстоянии l 
друг от друга, 6 – звукопровод источника УЗИ, 7 – 

генератор УЗИ, 8 – провода от зондов к вольтметру, 
9 – селективный микровольтметр. 

Таблица 1  
F 
(кГц) 

В  
(Т)  

l  
(м) 

Umax 
(B) 

Emax 
(В/м) 

vmax 
(м/c) 

A 
(м) 

Iz 
(Вт/м2) 

Pmax 
(Па) 

(ρc) 
(кг/м2с) 

22 0,4 10-2 5х10-5 5х10-3 10-2 10-7 180 2х104 1,5х106 
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базовым соотношением (1) между скоростью перемещения электрических зарядов жидкости и магнитным по-
лем, что соответствует существованию магнитогидродинамического эффекта в жидкости. Достаточно большая 
величина регистрируемого напряжения (50 мкВ) на зондах с малой базой (10мм) при малой скорости (1см/c) 
движения проводящей среды говорит о перспективности использования МГД-эффекта, в частности, для опре-
деления приращения скорости движения крови по сосудам во время сердечных сокращений. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ТЕРМІЧНИХ ПОЛІВ ПРИ КРІОАБЛЯЦІЇ 

СЕРЦЯ В SOLIDWORKS 
Ганжа В.О. 
Науковий керівник: доц., к.т.н. М.Ф. Богомолов 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
м. Київ, Україна. E-mail: ganzha.vsta1997@gmail.com 
Приводяться результати досліджень поширення термічних полів при кріоабляції серця з використанням апліка-
тора нестандартної структури в SolidWorks. Пропонується аналітична залежність для температури залежно від 
аплікатора, ділянки серця, початкової температури і часу впливу. Порівнюються результати кріоабляції при 
використанні аплікаторів різної будови, створених для двох технологій.  
Ключові слова: кріоабляція, моделювання, температура, SolidWorks. 

 
MODELING OF THERMAL FIELD DISTRIBUTION DURING HEART CRYOABLATION  

IN SOLIDWORKS 
Hanzha V. 
Scientific supervisor: Associate Professor, PhD in Technical Sciences M. F. Bohomolov 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 
Kyiv, Ukraine. E-mail: ganzha.vsta1997@gmail.com 
This article represents the results of studies of the thermal field distribution during heart cryoablation using a nonstand-
ard applicator in SolidWorks. The analytical temperature dependence from the applicator, heart regions, initial tempera-
ture and exposure time is represented. Cryoablation results using applicators of different structures сreated for two tech-
nologies is compared. 
Key words: cryoablation, modeling, temperature, SolidWorks. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В роботі проаналізовано особливості кріодеструкції при аритмії – порушеннї 
серцевого ритму. Це явище виникає через неправильну роботу провідної системи серця, що регулює скорочен-
ня міокарду. Статистика показує, що аритмія як причина смерті становить около 10-15% від усіх хвороб серця. 
Використовують різні способи її усунення, але кріоабляція має ряд переваг над іншими. Кріабляція - метод ло-
кального лікування, заснований на впливі екстремально низьких температур для руйнування тканин, який 
набуває все більше світове визнання як високоефективний та малоінвазивний метод лікування. Принцип цієї 
процедури базується на точковому впливі низьких температур на ділянку із порушенням провідності, що при-
водить до блокування проведення патологічних імпульсів та відновлення нормального ритму завдяки знищен-
ню джерел аритмії. Комп'ютерні моделі проведення абляції дозволяють більш детально вивчити розподіл тем-
ператури в міокарді та оцінити специфічні ефекти замороження біологічної тканини. Процедура кріоабляції 
серця зазвичай відбувається в умовах відсутності візуального контролю за розмірами пошкодження, що зумо-
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влює необхідність у використанні точної моделі для вибору ефективних параметрів термічного впливу з 
мінімальною руйнівною дією для здорових тканин [1]. Також завжди актуально отримати можливість зробити 
процедуру ще швидшою і ефективнішою за допомогою нових технологій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі представлено модель, в якій використовується фізич-
ний модуль теплообміну, для якого існує сукупність граничних умов. Вважається, що температура тканин міо-
карда рівна 37 °С, як і температура крові. Аплікатор в початковий момент часу має таку ж температуру, як і 
тіло пацієнта, тобто є обмеження в 37 °С. 

Процедура кріоабляції міокарда проходить в декілька етапів. Спочатку аплікатор розміщується у потрібно-
му місці – процедура може проводитися на відкритому серці або катетерно. При цьому починається різке охо-
лодження самого аплікатора та відповідних тканин, що знаходяться в безпосередній близькості до нього. Потім 
тривалий процес теплообміну між суміжними біологічними тканинами, паралельно з яким відбувається 
нагрівання конвекцією за рахунок потоку крові. Виходячи з цього для моделювання вибрано діапазон від 0 до 
300 с. Також цей діапазон розбито на контрольні точки з частотою в 20 с, що дасть змогу переконатись в пра-
вильності проходження процесу абляції. 

Стандартною і самою поширеною технологією створення кріодеструкторів є застосування холодоагентів. Їх 
середня температура становить -80°С, а мінімальна -85°С. Критично низькою температурою буде величина -
90°С. Однак існує технологія без застосування холодоагентів в аплікаторі, з можливістю досягнення середньої 
температури -180°С, а критично низької -190°С. Завдяки проведеним дослідженням технологій за допомогою 
моделювання ми можемо порівняти їх ефективність.  

Було розглянуто модель для 4 мм аплікатора з платино-іридієвого сплаву в зоні лівого передсердя. Тканина 
під дією кріодеструктора підпадає під некротичний вплив при температурі менше -20°С. Змодельовані графіки 
залежності температури від часу для аплікатора з газом і без нього при максимально і критично низьких темпе-
ратурах зображені на рисунку 1. Лінії різних кольорів показують глибину деструкції міокарда за цих темпера-
тур, починаючи з нижньої, що позначає поверхню аплікатора, до верхньої, яка показує глибину починаючи від 
0 мм з кроком 0.5 мм. 

За графіками на рисунку 1 бачимо, що ділянка серця, до якої прикладається аплікатор, має вплив на глибину 
деструкції, але відносно невеликий. 

Кров, що наповнює шлуночки і передсердя, не підлягає безпосередньому впливу низьких температур при 
кріоабляції, але впливає на суміжні ділянки. В моделі були використані дані про п’ять зон серця з різною 
провідністю, взяті з роботи [2]. Слід відмітити, що характеристики крові, а також матеріалу аплікатора не 
змінюються в залежності від ділянки, що розглядається, тоді як для матеріалу тканини серця це не так. Ступінь 
пошкодження міокарду при кріоабляції пов’язана з коефіцієнтами теплопровідності, тепловіддачі, теплоємності 
різних ділянок серця та ступенем капілярної перфузії міокарда. В свою чергу недостатній вплив низькою тем-
пературою призводить до рецидиву аритмій, а надлишковий – до надмірних травм та перфорації біологічних 

   
а) б) в) 

   
 

г) д) е) 
Рисунок 1 – Графіки залежності температури від часу для: а) аплікатора з газом на глибині від 0 до 2 мм 
(максимально низька температура -90°С), б) аплікатора без газу на глибині від 0 до 2 мм (максимально 
низька температура -180°С), в) шлуночків на глибині від 0 до 3 мм (максимально низька температура -

180°С), г) аплікатора без газу на глибині від 0 до 2 мм (максимально низька температура -90°С), д) аплікато-
ра без газу на глибині від 0 до 2 мм (максимально низька температура -190°С), е) правого передсердя на 

глибині від 0 до 3 мм (максимально низька температура -180°С) 
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тканин. 
З отриманої таблиці 1 бачимо, що при рівній 

температурі глибина деструкції більша на 0,4 – 0,6 
мм у газового аплікатора. Однак при використанні 
мінімальної температури -180°С в аплікаторі без 
газу і мінімальної температури -80°С в аплікаторі з 
газом, отримуємо більшу глибину деструкції (на 0,4 
– 0,8 мм) за допомогою аплікатора без газу. Отже, 
через можливість використання дуже низьких тем-
ператур перевага надається аплікатору без газу, як 
більш перспективному. 

ВИСНОВКИ. В роботі показано, що під час 
кріоабляції розмір ураження та температура ткани-

ни пов'язані з тривалістю впливу, максимально і критично низькою температурою робочої зони аплікатора, 
ділянкою серця, матеріалом аплікатора, а також конвективним потеплінням, контактним тиском та величиною 
аплікатора, швидкістю потоку холодоагенту (при його наявності) та іншими параметрами апарату, навко-
лишнього середовища і серця людини. Основними параметрами є тривалість впливу холодом і робоча темпера-
тура, в порівнянні з ними інші параметри незначні, хоч теж мають значення. Використання технології без газу в 
аплікаторі дає можливість більш ефективно застосовувати кріоабляцію. Для подальшого можливого підвищен-
ня якості процедури потрібно провести дослідження відмінностей використання різних аплікаторів, особливо 
кріобалона. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Представлена оптимальна модель кріоінтструмента, що дозволить застосовува-
ти його для проведення деструкції патологічних утворень пацієнта впливом кріогенними температурами. 

Сьогодні низькотемпературний вплив на біологічні тканини перспективний в якості альтернативного методу 
з мінімальним пошкодженням навколишніх пухлин здорових тканин.  

Є ряд захворювань слизової оболонки органів порожнини рота, лікування яких за допомогою звичайних ме-
тодів лікування не приносить бажаного результату, проведення кріодеструкції для лікування гіпертрофічного 
гінгівіту дозволить отримати тривалий лікувальний ефект [1]. 

Робота містить рішення актуальної наукової задачі – вибору оптимальної конструкції кріоаплікатора та ви-
бору матеріалу для його виготовлення.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Процес кріодеструкції є заморожування тканин певної 
області за допомогою азоту. Тканина взоні впливу стає білою, холодною, щільною, що не є чутливою. Пато-
логічна тканина піддається руйнуванню під дією наднизьких температур. 

Тривалість дії холодоагента на слизову ротової порожнини враженої гіпертрофічним гінгівітом становить 
від 5 до 35 с.  

 

Таблиця 1 - Глибина деструкції тканин міокарду  
при впливі низькими температурами, мм 

Температура  
аплікатора, °С 

Час, с 
0 100 200 300 

-80 (з газом) - 1,5 1,7 1,9 
-90 (з газом) - 1,6 1,9 2,2 
-80 (без газу) - 9 1,3 1,4 
-90 (без газу) - 1,1 1,4 1,6 
-180 (без газу) - 1,9 2,4 2,7 
-190 (без газу) - 2 2,5 3 
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Процедура була змодельована як 
кріоаплікатор з діаметром 10 мм, 
встановлений при температурі -196 
°С. 

Для pеалізації мети pоботи був 
викоpистаний пpогpамний комплекс 
SolidWorks. Нижче наведені pисунки 
демонстpують залежність дії кріоап-
лікаторів в залежності від тривалості 
часу дії на вражену гіпертрофічним 
гінгівітом слизову ротовоъ порож-
нини. Деструкція клітин і тканин 
залежить від степені і швидкості за-
морожування і відтаювання, що 
визначаються температурою холодо-
агенту і часом його дії.[2] 

Як видно із рисунку 1 при дії 
кріоаплікатора на слизову оболонку, 
з тривалістю дії 5 сек спостерігається 
зниження температури на поверхніх 
шарах слизової оболонки. 

Як видно із діаграм та графіка 
рисунку 2 при мінімальній експо-
зиції кріодії 5 секунд температура 
слизової оболонки ротової порожни-
ни гіпертрофованої гінгівітом зни-
жується до -25 . При збільшенні три-
валості кріодії температура в во-
гнищі пошкодження досягає -50 ℃, 
що є достатньою для видалення па-
тологічного вогнища. 

Побудовано модель кріоапліка-
тора в залежності від тривалості часу 
дії на вражену гіпертрофічним 
гінгівітом слизову ротової порожни-
ни в пpогpамному сеpедовищі 
SolidWorks. Показано, що деструкція 
клітин і тканин залежить відт степені 
і швидкості заморожування і 
відтаювання, що визначаються тем-
пературою холодоагенту і часом йо-
го дії. 

Для створення оптимальної моделі кріоаплікатора використано наступні параметри матеріалу неpжaвiючa 
стaль 08x18x10Т мiцнiсть на poзpив 610 МПa, теплопровідність 60,5 λ, Вт/(м·К, теплоємкість 331 c, Дж/(кг·К). 

ВИСНОВОК. В результаті проведено оптимізацію кріоінструмента та показано, що для кріодеструкції сли-
зової оболонки ротової порожнини враженої гіпертрофічним гінгівітом необхідний час експозиції дії кріоагенту 
становить 15 секунд, температура охолодження слизової оболонки досягає -50 ℃. 
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Рисунок 1 – Дія кріоаплікатора на слизову оболонку,  

тривалість дії 5 сек 

 
Рисунок 2 – Дія кріоаплікатора на слизову оболонку, тривалість  

дії 35 сек 

 
Рисунок 3 – Визначення швидкості і степені охолодження 
слизової оболонки ротової порожнини при кріодеструкції 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ТЯГОВОГО ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ  
В СКЛАДІ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
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Проаналізовано найбільш розповсюджені види відмов тягових електричних машин постійного струму електро-
рухомого складу. Отримана теплова модель тягового електричного двигуна постійного струму послідовного 
збудження. Встановлено, що з ростом додаткових втрат потужності в якорі спостерігається випереджаюче зрос-
тання температури ізоляції пазової частини обмотки якоря порівняно з її лобовими частинами 
Ключові слова: тяговий двигун, електрорухомий склад, нагрів, обмотка якоря 

 
STUDYING THE TEMPERATURE MODES OF THE TYPE DRIVEN POWER CURRENT IN THE 
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The most common types of failures of traction electric machines of direct current electric-rolling stock are analyzed. 
The thermal model of the traction electric motor of the direct current of the serial excitation was obtained. It was 
established that with the growth of additional power losses in the anchor there is a progressive increase in the 
temperature of the insulation of the groove part of the winding of the anchor compared with its frontal parts 
Key words: traction motor, electric rolling stock, heating, anchor winding 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Підвищення надійності експлуатації тягового рухомого складу неможливо без 
впровадження ефективних методів контролю якості технічного обслуговування і ремонту локомотивів. В цих 
умовах особливої уваги до себе, а точніше до оцінки стану, вимагає електроустаткування, особливо тягові елек-
тричні двигуни постійного струму, оскільки на їхню частку випадає близько 40% відмов в роботі електроустат-
кування локомотивів від загального їх числа. Більша частина відмов має теплову природу виникнення [1]. Іс-
нуючі на сьогоднішній день методи контролю температурних режимів тягових електричних двигунів та систе-
ми захисту можуть застосовуватись не на всіх видах електричного транспорту. Наприклад, відомі методи пря-
мого контролю температури двигунів, які застосовуються на магістральних електровозах, неприйнятні для еле-
ктровозів у шахті, що пояснюється специфікою експлуатації електровозів у шахті [2]. У зв’язку з цим актуаль-
ним є питання дослідження температурних режимів тягових електричних двигунів для розробки в подальшому 
способу безконтактного контролю та прогнозування ресурсу його роботи. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Одним з ефективних та перспективних шляхів вирішення задачі 
підвищення надійності тягових двигунів є впровадження ефективних і багатофункціональних засобів оцінки їх 
технічного стану, а також оцінки теплових параметрів. Відомий метод оцінки температури міді обмотки і, від-
повідно, температури ізоляції дозволяє визначити середнє значення температури. В цьому випадку інформація 
про температури найбільш нагрітих ділянок, які можуть виникнути при локальному пошкодженні пакета сталі 
якоря, при пошкодженні обмоток в пазовій частини, лобовій або за рахунок нерівномірного охолодження, є 
прихованою. Тому доцільно виконувати тепловий розрахунок двигуна для оцінки локальної температури якоря, 
що в подальшому дозволить визначити тепловий стан ізоляції обмотки якоря по всій довжині [3, 4]. 

Зважаючи на особливості теплових процесів у тяговому двигуні можна розглядати теплові процеси з ураху-
ванням наступних джерел тепла: втрати в пазовій міді обмотки якоря ΔРм.п; втрати в лобовій міді обмотки яко-
ря ΔРм.л; втрати в сталі коронок зубців ΔPкз; втрати в сталі зубців ΔPз; втрати в тілі пакета сталі якоря ΔPт; 
втрати на поверхні колектора ΔРк; теплопровідність (пакета сталі уздовж листів λст.1, пакета сталі поперек лис-
тів λст.2, міді λм, пазового клина λи.до, пазової ізоляції λи.п); тепловіддачі (від коронок зубців до повітря αкз; від 
пазового клина до повітря αз). Для спрощення моделювання вводяться наступні допущення: 

 
Рисунок 1 – Теплова схема елемента 

якоря 

− якір умовно розділяється на N елементів по довжині; 
− втрати в міді приймаються рівномірно розподіленими по дов-

жині обмотки; 
− суміжні зубці не впливають один на одного; 
− температура повітря в проміжку постійна; 
− пакет стали якоря однорідний у всьому обсязі. 
З урахуванням цього теплова схема елемента якоря тягового дви-

гуна має вигляд, представлений на рис. 1. На рис. 1 прийняті наступні 

позначення: 
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та до сталі іншого елемента по довжині провідника. 
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Теплові опори визначаються з наступних виразів: 
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  – опір «сталь зубця – сталь сектора осердя»; Rм.т=Rз.м – опір «активна 

мідь паза – сталь сектора осердя». У виразах прийняті наступні позначення: 
N
l

d я
я   – довжина елемента яко-

ря в повздовжньому напрямку; bz, bп – ширина зубця і паза, відповідно; hкл – товщина ізоляційного клина; hп – 
товщина пазової ізоляції; Pп=2(hz+bп) – периметр паза; hz – висота зубця; Sм – перетин міді в пазу [5]. 

Аналіз теплової схеми виконується матричним методом при цьому рішення системи рівнянь (матриця тем-
ператур) має вигляд: 
 PΘ 1 ,  (1) 

де Λ – матриця теплопровідностей (компоненти матриці визначаються з урахуванням активних опорів); P – 
матриця потужності втрат і тепловіддачі до повітря в проміжку. 

Елементи матриці потужності втрат у вузлах теплової схеми заміщення мають наступний вигляд: 

вi,i.кзi PP  01 ; вi,i.кзi PP   1021 ; вi,i.зi PP   2012 ; вi,i.зi PP   3023 ; 

вi,i.мi PP   404 ; вi,i.тi PP   505 ; вM,млM PP   1011 ; вM,млM PP  02 . (2) 
де θв – температура повітря в проміжку; i = 1–N. 
На рис. 2 приведені залежності температури обмотки якоря від втрат у сталі якоря та від втрат у міді лобової 

частини обмотки. 
Т,оС

65

70

75

80

85

90

95

100

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Тпаз

Тл

Pст,Вт  

65

70

75

80

85

90

95

100

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Т,оС

Тпаз

Тл

Pм,Вт  
 а) б) 
Рисунок 2 – Залежність температури обмотки якоря від втрат у пакеті сталі якоря (а) та від втрат у міді лобової 

частини обмотки (б) 
 

Як видно з результатів досліджень, зі збільшенням втрат потужності в якорі тягового електричного двигуна 
постійного струму температура ізоляції пазової частини якірної обмотки збільшується в більшій мірі, ніж тем-
пература лобових частин обмотки. 

ВИСНОВКИ. Зважаючи на той факт, що найбільш розповсюдженим видом відмов тягових електричних ма-
шин постійного струму є пробій ізоляції обмотки якоря, в роботі проведені дослідження особливостей проті-
кання теплових процесів, в результаті яких отримана теплова модель тягового електричного двигуна постійного 
струму послідовного збудження та визначені залежності температури двигуна від зміни втрат потужності. 

В результаті досліджень встановлено, що з ростом додаткових втрат потужності в якорі спостерігається ви-
переджаюче зростання температури ізоляції пазової частини обмотки якоря порівняно з її лобовими частинами. 
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ЗАВДАННЯ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ НА БАЗІ ДВИГУНА  
З ПОПЕРЕЧНИМ ПОТОКОМ 

Кулінченко Г.В., Багута В.А., Зборщик О.П.  
Сумський державний університет, м. Суми, Україна, E-mail: georgv@ukr.net 
Можливості вирішення завдань по енергозбереженню пов’язані з використанням енергоефективних перетворю-
вачів, до яких відносяться безредукторні мехатронні модулі. Розглянуто принципи побудови системи керування 
електроприодом на базі машини із поперечним магнітним потоком. Моделювання системи керування спрямо-
вано на оптимізацію параметрів комутації фазових струмів двигунів, що досліджуються. 
Ключові слова: фазовий струм, система керування, моделювання, обертаючий момент. 

 
CONTROLLING TASKS OF ELECTRICAL DRIVING ON THE BASIS  

OF TRANSVERSAL FLUX MOTOR 
Kulinchenko G., Baguta. V., Zborshcik A. 
Sumy state university, Sumy, Ukraine, e-mail: georgv@ukr.net 
Possibilities for solving energy conservation problems are related to the use of energy-efficient transformers, which 
include non-gear mechatronic modules. The principles of the construction of a control system based on electric power 
on the basis of a machine with transverse magnetic flux are considered. The simulation of the control system is aimed at 
optimizing the switching parameters of the phase currents of the studied engines.. 
Key words: phase current, control system, simulation, torque. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Визначальною тенденцією розвитку мехатронних модулів робототехнічних 
комплексів та пристоїв позиціонування є використання спеціальных типів електродвигунів, що характеризу-
ються відсутністю елементів передачі потужності між двигуном та виконавчими механізмами (навантаженням). 
Завдяки конструктивним особливостям електроприводу на базі безредукторних електродвигунів вдається дося-
гти високих динамічних показників з мінімальним люфтом. Саме можливості утримання динамічних наванта-
жень, які забазпечують точне керування переміщенням робочих органів керованих установок, реалізуються 
здатністю розвинути високий обертаючий момент при низькій швидкості обертання. 

Одним із видів таких електродвигунів є машина із поперечним магнітним потоком (Transversal flux machine 
– ТFM) [1]. Фактором, що виділяє його в ряду двигунів з прямим приводом, є висока щільність крутного мо-
менту та пітома маса, яка краща, ніж у асинхронних двигунів на 60-70%. Проте, рівень користування перевага-
ми ТFM, залежить від можливостей апаратно-програмних засобів керування цим двигуном. 

Актуальність досліджень полягає в оцінці можливостей побудови ефективної системи керування електроп-
риводом на базі двигуна з поперечным потоком. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Особливостями конструкції двигуна ТFM є кільцева обмотка 1, 
яка вмонтована в П–образний фрагментований магнітопровід статора 2 (Рисунок 1). На зовнішній поверхні ро-
тора 3 розміщено постійні магніти, кількість яких відповідає кількості полюсів статора. 

Силові лінії магнітних потоків полюсів ротора електродвигуна 
TFM замикаются поперек напрямку обертання ротора. Якщо постій-
ні магніти останнього розташуються напроти полюсів магнітопрово-
ду статора, то ротор буде знаходитись у нейтральному стані. Пере-
міщення ротора здійснюється за рахунок порушення рівноваги за 
допомогою другої фази, яка зміщена відносно першої. Струм, що 
протікає по другій фазі, викличе наступне переміщення полюса ро-
тора. При наявності струмів в обох обмотках фаз статора результую-
ча тангенціальна сила буде формувати обертаючий момент ротора. 

Керування двигунами ТFM здійснюється аналогично керуванню 
вентильним реактивним двигуном (ВРД), тобто SRM (Switched Reluctance Motor). Проте, внаслідок дискретнос-
ті розміщення магнітів по кільцю ротора двигуна, його крутний момент характеризується помітними пульсаці-
ями. Тому для забезпечення точного позиціонування, важливе значення має зниження пульсацій обертаючого 
момента. 

Успішність вирішення завдань керування електроприводом грунтується на результатах моделювання, що 
здійснюється при побудові схеми керування. Втім, більшість публікацій, де розглядаються моделі машин ТFM, 
присвячені побудові конфігурації магнітного поля двигуна або генератора ТFM, і націлені на конструктивні 
вдосконалення досліджуваних машин [2].  

Маючи на меті створення простої структури керування, що одночасно враховує електромагнітні та механіч-
ні характеристики машини ТFM, можна розглянути математичну модель тяглового приводу[3]. Згадана модель, 
відповідно до заданих законів зміни керуючої напруги, на базі системи рівнянь, що описують поведінку двигу-
на ТFM, дозволяє розраховувати режими роботи тягового приводу на задану швидкість. 

Для оцінки можливостей мінімізації пульсацій обертаючого момента двигуна ТFM, що використовується в 
процесах точного позиціонування, досліджується вплив законів комутації та форми керуючих імпульсів інвер-
тора на форму струмів фаз двигуна ТFM та рівень пульсацій обертаючого момента та швидкості [4]. При цьому 
завдання керування полягає в формуванні імпульсів комутації струму в обмотках статора з урахуванням зсуву 
фаз двигуна у часі та просторі.  

  
Рисунок 1. – Конструкція двигуна ТFM 
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Для високомоментних двигунів процедура електронної комутації ускладнюється засобами зворотнього зв'я-
зку, оскільки після імпульсу, поданого з інвертора, потрібна автоматична корекція здійсненої комутації. Ця 
процедура дещо ускладнюється для двигунів з великою кількістю полісів, оскільки відстань між полюсами стає 
меншою. Тоді доречним становиться використання інтелектуального приводу. 

Виходячи із системи диференційних рівнянь електричної і механічної частин двигуна  

dt
diRU 
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де U, i, R, L, ψ – фазові напруга, струм, опір, індуктивність і магнітний потік, а Т, TL, Tf – електромагнітний мо-
мент, момент навантаження і тертя; а позиція ротора Θ (кут повороту) визначається за співвідношенням 


 р

dt
d

  

де ω– фазові напругаб р– число пар полюсів статор-ротора,  
можно побудувати схему моделювання електроприводу на базі двигуна ТFM, представлену на рисунку 2. 

Така структура дозволяє до-
сліджувати залежність електро-
магнітного моменту від частоти 
та кутів комутації струмів Θon 
та Θoff. Особливість моделю-
вання згаданих нелінійних рів-
нянь полягає в необхідності 
врахування залежності індукти-
вності фази двигуна від кутово-
го положення ротора L(θ) та 
фазового струму L(і).  

В залежності від параметрів 
двигунів, режими функціону-
вання яких досліджуються, за 
результатами моделювання мо-
жна оптимізувати параметри 

комутації схеми керування. 
ВИСНОВОК. Відповідно до сформульованих завдань керування електроприводом на базі двигуна ТFM за-

пропонована схема моделювання, що дозволяє досліджувати різні закони комутації струмів обмоток двигуна.  
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СТРУКТУРНІЙ СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ СЕПАРАЦІЇ ВОЛОГИ 
Леонтьєв П.В., Кулінченко Г.В. 
Сумський державний університет, м. Суми, Україна, E-mail: petrlkj000@gmail.com 
Сформовано критерій керування процесом сепарації вологи. Побудова структури системи керування процесом 
базується на попередній розробці математичної моделі процесу, яка враховує технологічні особливості об’єкту 
керування.  
Ключові слова: система керування, адаптація, ідентифікація об’єкту, дросельна заслінка, передатна функція. 

 
STRUCTURAL SYNTHESIS OF THE CONTROL SYSTEM OF NATURAL GAS CLEANING PROCESS 

Leontiev P.V., Kulinchenko G.V. 
Sumy state university, Sumy, Ukraine, e-mail: petrlkj000@gmail.com 
Formed criterion separation process control moisture. Construction of the structure of the process control system is 

  
Рисунок 2. – Структурна схема моделювання режимів електроприводу 

на базі двигуна ТFM. 
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based on the previous development of a mathematical model of the process, which takes into account the technological 
features of the control object. 
Key words: control system, adaptation, object identification, throttle valve, transfer function. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Керування установками низькотемпературної сепарації (НТС), що здійснюють 

підготовку газу до транспортування, у сучасних умовах реалізується на базі окремих локальних контурів ке-
рування, наприклад, підтриманні рівня вологи в сепараторних ємностях, або регулюванні рівня тиску, який за-
безпечує видалення вологи та інших вуглеводневих сполук за рахунок ефекту дроселювання. Нестаціонарні 
зміни параметрів потоку газу, що надходить із свердловини, призводять до необхідності ручного корегування 
режимом сепараціїї. Це обумовлює включення в контур керування процесом «людський фактор», та не сприяє 
підвищенню енергоефективності процесу.  

Актуальність досліджень полягає у прагненні зменшення енерговитрат процесу сепарації вологи в результа-
ті врахування особливостей керування досліджуваним об’єктом [1]. Іншою складовою актуальності роботи є 
впровадження результатів відпрацювання методик побудови системи керування експерименьальною установ-
кою сепарації вологи на промислові установки НТС. 

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ КЕРУВАННЯ. Вологість осушеного газу напряму залежить від температури 
газу в ємності сепаратора ‒ чим нижча температура, тим більше води випадає в сепараторі, при певній швидко-
сті протікання газового потоку. Вихідний, вміст вологи в потоці характеризує придатність цього потоку до тра-
нспортування в магістралі, але не визначає ефективність процесу НТС. 

Таким чином, метод, який передбачає визначення ефективності процесу шляхом контролю рівня видаленої 
вологи або конденсату, прийнятний лише для умов стаціонарного потоку газу (повітря). Це пояснюється тим, 
що зменшення вологості потоку, що сепарується, можна помилково оцінити як отримання оптимальних умов 
сепарації, в той час як початкова вологість може випадково змінитись із природних умов.  

Альтернативою згаданому критерію оцінки ефективності сепарації вологи для визначення ефективного ка-
налу керування процесом може бути метод оцінки дисперсного складу вологи. Така оцінка характеризує спро-
можність крапель вологи утримуватись в потоці газу або осідати в ємності сепаратора. Ці умови залежать від 
параметрів вхідного потоку газу. Згідно згаданого метода використовується якісний показник сепарації -
середній розмір краплі опадаючої вологи. Проте, практичні спроби використати online ‒ фіксацію параметрів 
газового потоку [2], не дали змоги впровадити зазначений метод до промислового використання, відповідно 
побудувати ефективний канал керування процесом видалення вологи. 

Оскільки вологість газу суттєво залежить від температури потоку, що зневоложується, то найбільш логіч-
ним і ефективним методом керування вологомісткістю є утримання значення температури потоку нижче темпе-
ратури точки роси (ТТР). Крім дроселюючого ефекту, який за рахунок перепаду тиску на дросельній заслінці 
забезпечує зміну температури потоку, при сепарації вологи використовують теплообмінник. Втім, використан-
ня теплообмінника для охолодження потоку, що транспортується, за природними умовами середніх географіч-
них широт не є доцільним через значні енергетичні витрати. Таким чином, дієвим каналом впливу по створен-
ню умов вологовидалення з потоку газу залишається канал керування температурою потоку. 

Слід зазначити, що керування температурою потоку шляхом зміни положення дросельної заслінки призво-
дить до зміни витрат керованого потоку газа Q, впливаючи на продуктивність установки НТС. 

Тому, виходячи із завдання керування по утриманню температури, що забезпечує конденсацію вологи та 
інших сполук в сепараторі, можна сформулювати критерій ефективності керування процесом сепарації– забез-
печення максимального рівня витрат потоку газу при утриманні мінімальної температури потоку, яка забезпе-
чує конденсацію сполук газу, враховуючи довільний характер зміни параметрів потоку, що надходить на сепа-
рацію: 

)]},,,([minmax{ TPTQ   ,  (1) 
де ψ – початкова вологість газу, ΔР– перепад тиску на дросельній заслінці, ΔТ– різниця між ТТР та температу-
рою потоку Т, μ– коефіцієнт Джоуля-Томсона, який змінюється при зміні температури потоку і впливає на на-
лаштування коефіцієнтів регулятора. 

Через особливості об'єкту керування[1], безпосередньо реалізувати зформований критерій певного регуля-
тора, який би ефективно працював в умовах зміни режимів в широкому діапазоні налаштувань установки, до-
сить складно. Реальні промислові установки працюють в обмежених діапазонах налаштувань коефіцієнтів ре-
гулятора, що не дозволяє досягти високої ефективності процесу сепарації.  

СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ. Припущення про лінійність об’єкту в окремій точці 
робочого діапазону установки, дозволяє налаштовати регулятор процесу на оптімум продуктивності. Довільний 
характер зміни призводить до необхідності постійного корегування налаштувань, пов’язуючи між собою пара-
метри ТТР та швидкість переміщення потоку [3]. Для реалізації більш складного регулятора, який би вирішував 
основні завдання керування, задовольняючи вимоги критерію керування, використовується SCADA система 
керування процесом сепарації вологи, яка дозволяє реалізувати опцію «спостерігача» режимі реального часу 
[4]. 

Наявність «спостерігача» дозволяє постійно перераховувати завдання по регулюванню тиску для мінімізації 
різниці ТТР та температурою потоку, що дає можливість підвищувати витрати потоку осушеного газу.  

Складність корекції налаштувань системи керування пов'язана з нелінійним характером залежності між по-
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ложенням дросельної залінки (площею перерізу) та перепадом тиску, від якого залежить температура потоку[1]. 
Тому завдання точного регулювання параметрів дросельованого потоку вирішується за допомогою блоку адап-
тації налаштувань регулятора. Ці налаштування вибираються, виходячи із показників якості регулювання в ре-
зультаті параметричного синтезу системи керування, відповідно до сформованого критерію (рисунок 1).  

 
Рисунок. 1 – Структурна схема регулятора параметрів газового потоку 

Т1, Т2, Т3 – температура перед теплообмінником, перед дроселем та після дроселя відповідно; Р1, Р2 – тиск 
перед та після дроселя; µ - коефіцієнт Джоуля-Томпсона; ɛ - помилка неузгодженості  

 

Функціонально схема регулятора будується на базі чотирьох блоків: – власне самого регулятора, коефіцієн-
ти якого корегуються в режимі реального часу за допомогою інтелектуального блоку адаптації, в залежності від 
досягнутих параметрів режиму сепарації. Два інші блоки дозволяють відслідковувати умови ефективної сепа-
рації вологи, а також оцінювати ефективність керуючих впливів, які здійснюються відповідно до змін парамет-
рів об’єкту керування.  

ВИСНОВОК. На основі сформованого завдання керування процесом осушки газу розроблено структуру си-
стеми керування. Описана структура, маючи один ефективний канал керування процесом, за допомогою побу-
дованого «спостерігача» дає можливість корекції параметрів системи керування при змінних вхідних парамет-
рах потоку та об'єкту керування, що дозволяє підвищити ефективність функціонування установки НТС.  

Результати досліджень побудованої структури регулятора, що отримані на експериментальній установці 
НТС, показали можливість переходу до параметричного синтезу запропонованої системи керування. 
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ETHERNET МОДУЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОЗПОДІЛЕННОЇ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ 

Литвиненко К.В., науковий керівник Самойлов А.М. 
Кременчуцький національный університет імені Михайла Остроградского  
ул. Первомайская 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: kostyantin.litvinenko.97@outlook.com  
Система розподіленої температури обслуговує велику територію, яка призначена для забезпечення не тільки 
збирання, зберігання та передачі інформації, а також розподіленої обробки. Тому модулі Ethernet є основним 
компонентом розподілених систем моніторингу, зокрема розподілених систем контролю температури, для пе-
редачі даних мережею Ethernet. У роботиі наводяться результати дослідження доречності використання Ethernet 
модулів, їх порівняння з іншими типовими модулями. 
Ключові слова: Ethernet, модуль, контролер. 
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ANALYSIS OF THE USE OF ETHERNET MODULES FOR THE DEVELOPMENT OF A DISTRIBUTED 
TEMPERATURE CONTROL SYSTEM 

Lytvynenko K. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kostyantin.litvinenko.97@outlook.com 
Distributed temperature control system serves a large area with a well-developed communication network, which is in-
tended to ensure not only the collection, storage and transmission of information, but also its distributed processing. 
Ethernet modules are the main component of distributed monitoring systems, in particular, distributed temperature mon-
itoring systems, for data transmission over the Ethernet network. The results of the study indicate the appropriateness of 
using different Ethernet modules and compare them with other similar modules. 
Key words: Ethernet, module, controler. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Система розподіленої температури обслуговує велику територію з добре розви-
неною мережею зв'язку, яка призначена для забезпечення не тільки збирання, зберігання та передачі інформації, 
але й її розподіленої обробки. Метою даної роботи є порівняння та доцільність використання різних модулів 
Ethernet з іншими аналогічними модулями. Тобто з’ясувати на який саме Ethernet модуль найкраще підходить 
для інтегрування його в розподілену систему контролю температури потрібно тому, що модулі Ethernet є осно-
вним компонентом розподілених систем моніторингу, зокрема розподілених систем контролю температури для 
передачі даних через мережу Ethernet. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для звязку мікроконтролерів і мережі Ethernet зазвичай викори-
стовуються різні Ethernet модулі. Модулі працюють в локальній мережі TCP/IP і в мережі Іnternet. Використо-
вуючи апаратні можливості модулів і програму мікроконтролера створюють простий веб-клієнт, що потрібно 
для роботи розподіленої системи контролю температури. 

Порівняємо Ethernet модуль ENC 28j60 і модуль W 5100.  
Модуль ENC 28J60 пов'язує мікроконтроллер через інтерфейс SPI з мережею TCP/IP. Управління приладами 

автоматики через internet підключеними до ENC 28J60 може проводиться одночасно або по черзі декількома 
операторами з різних персональних комп'ютерів або мобільних пристроїв. 

Ведучий компонент – мікросхема ENC 28J60. На платі змонтована розетка для кабелю мережі TCP/IP. Ро-
зетка містить трансформатор, що забезпечує гальванічну розв'язку модуля від кабелю TCP/IP і 2 світлодіода, 
світіння яких свідчить про обмін даними. Є кварцовий резонатор частоти 25 МГц. Вилка підключення до мік-
роконтроллеру має 10 контактів. 

ENC 28J60 Ethernet модуль для Ардуіно може працювати в складі Raspberry Pi або іншого мікроконтролер-
ного пристрою. Добре узгоджується з мікроконтролером STM3 завдяки напрузі харчування одного рівня. Від 
мікроконтроллера потрібно тільки подавати пакети для відправки і забирати прийняті через інтерфейс SPI. 

Плата розширення Aduino Ethernet побудована на базі Ethernet-контролера Wiznet W 5100 (datasheet), який 
дозволяє Arduino підключатися до мережі Інтернет. Wiznet W 5100 підтримує стек мережевих протоколів (IP) і 
дозволяє працювати як з TCP, так і з UDP-протоколами. 
 На платі передбачений роз'єм для підключення micro-SD карти пам'яті, що дає можливість зберігання файлів і 
організації мережевого доступу до них. Пристрій сумісний з Arduino Uno і Mega (використовується бібліотека 
Ethernet). Для роботи з вбудованим microSD-кардрідером служить бібліотека SD. 
 Плата розширення ENC 28J60 більш універсальна в порівнянні з W 5100 і краще підходить для застосування у 
розподіленій системі контролю температури з різними мікроконтролерами. Для мікрококонтролерів Arduino 
слід використовувати Ethernet модуль Wiznet W 5100, оскільки для цих мікроконтролерів цей модуль дає більші 
можливості. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, вибір Ethernet модуля для використання в розподіленій системі контролю тем-
ператури може залежати від марки мікроконтролера та продуктивності мережі. Більш універсальна плата роз-
ширення ENC 28J60 краще підходить для застосування у розподіленій системі контролю температури з різними 
мікроконтролерами.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПНС З УРАХУВАННЯМ 

ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА ЗЕМСНАРЯДУ 
Мельник О.Є., Харитонов О.О., Назаров Д.С. 
Криворізький національний університет 
вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. E-mail:ckariton@i.ua 
Проаналізовано систему електропостачання дільниці шламогосподарства з метою вибору ефективної схеми пу-
ску потужних двигунів. Обрано двигун більшої потужності для встановлення на землесмоку пульпонасосної 
станції. 
Ключові слова: пульпонасосна станція, землесмок, схему пуску 
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVE ELECTRICAL POWER SUPPLY SCHEME WITH ACCOUNTING TO 
IMPROVE THE POWER OF THE ENGINE OVERVIEW 

Melnyk O., Kharytonov O., Nazarov D. 
Krivoy Rog National University 
11, Vitaly Matusevich Street, Kryvy Rih, Ukraine 50027, E-mail: ckariton@i.ua 
The system of electric supply of the section of slime economy has been analyzed with the purpose of choosing an effec-
tive scheme for the startup of powerful engines. We chose a higher-power engine to install a pulp pump station on the 
ground. 
Key words: pulp-pumping station, earthworm, start-up scheme 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тенденція розвитку гірничо збагачувальніх комплексів в направленні укріплен-
ня основних технологічних агрегатів характеризується рядом особливостей, які обумовлюють специфіку розра-
хунку і конструювання їх систем електропостачання. 

Однією з цих особливостей, яка розглядається є наявність на пульпонасосній станції № 2 шламового госпо-
дарства в умовах ЦГЗК крупних по потужності синхронних електродвигунів. Потужні СД впливають на режи-
ми живлючої електричної мережі [1]. В свою чергу схема мережі повинна забезпечити роботу електроприйма-
чів в усіх режимах. Тому, вже на предпроектних стадіях при виборі схеми електричної мережі, до якої підклю-
чаються вказані потужні електроприймачі, в нашому випадку синхронні двигуни потужністю Рм = 1600 кВт 
насосів оборотної води, необхідно виконати попередні розрахунки, дозволяючі оцінити принципіальну пригід-
ність розглядаємої схеми електропостачання. 

При підключенні у мережі цих потужних синхроних двигунів насосів оборотної води потрібно перевірити 
відповідність коливань напруги в мережі загального користання потребам нормативів ГОСТ 13109-87. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Продуктивність земснаряда за певний період часу визначається 
його середньою годинною продуктивністю по ґрунту й числом годин, відпрацьованих земснарядом за цей пері-
од. Завданням обслуговуючого персоналу й у першу чергу машиністів механічного й електричного встаткуван-
ня є створення умов для досягнення можливо найвищої продуктивності машини. 

Правильна технічна експлуатація машини може бути тільки на основі строгого дотримання черговості й 
строків виконання всіх видів технічного обслуговування й ремонту складальних одиниць і всього агрегату, а 
також своєчасної заміни деталей, що проробили встановлений строк. 

На підприємствах повинні планомірно проводитися роботи з модернізації й заміні морально застарілого об-
ладнання, зокрема, по заміні неекономічних електродвигунів на електродвигуни нових серій, чи інших потуж-
ностей, що відповідають сучасним вимогам енергоефективності. 

Для ухвалення рішення про заміну встаткування необхідно провести обстеження технічного стану електрод-
вигунів механізмів, проаналізувати режими роботи, реальні завантаження й умови експлуатації електродвигу-
нів, а також розробити рекомендації з удосконалювання методів їх експлуатації й підвищенню експлуатаційної 
надійності [2]. 

На насосі земснаряду стояв двигун потужністю 1250 кВт, який не відповідав вимогам по забезпеченню про-
дуктивності роботи земснаряду. 

Прийнявши до уваги усе вище викладене на дільниці земснарядів урахували перспективу зміни технологіч-
ного обладнання, а саме провели заміну двигуну потужністю 1250 кВт на двигун потужністю 1600 кВт (параме-
три двигуна надані у таблиці 1). 

 

Таблиця 1 – Параметри двигуна 

№ Найменування обладнання Тип двигуна Номінальна на-
пруга, В 

Номінальна по-
тужність, кВт 

Номінальні обе-
рти, об/хв 

1 Електродвигун насосу 
20Р11М 

СДС-16-51-
12УЗ 6000 1600 500 

У зв'язку з заміною двигуна на земсняряді на двигун з більшою потужністтю треба перевірити параметри 
схеми пуску обраного двигуна.  

Вибір параметрів схеми пуску потужних двигунів насосів оборотної води та землесмоків для забезпечення 
гарантованого рівня напруги в мережі [3]. 

Більші пускові струми двигунів обумовлюють підвищене нагрівання його обмоток і відповідно прискорення 
старіння ізоляції. Якщо по технологічному процесі потрібні часті пуски двигуна, то доцільно застосовувати 
спеціальні конструкції двигунів і різні заходи, що полегшують пуск [4]. 

Умови пуску звичайно розділяють на легкі, нормальні й важкі. При легких умовах пуску необхідний обер-
таючий момент двигуна становить 10-40 % від номінального; при нормальних умовах пуску – 50÷75 % номіна-
льного; при тяжких умовах – до 100 % номінального й вище (пуск компресорів, дробильних барабанів, насосів з 
відкритою засувкою й ін.). 

Для керування пуском і обмеження пускових струмів можуть застосовуватися різні схеми пуску: прямий, 
автотрансформаторний, реакторний, частотний. У нашому випадку обираємо реакторну схему пуску двигуна 
землесмоку (рисунок 1). 

Реакторний пуск проводиться у відповідності зі схемою, наведеної на рисунку 1,а. За допомогою вимикача 
QF2 двигун підключається до мережі через реактор. Двигун починає розганяти й у міру зменшення струму на-
пруга на двигуні зростає за рахунок зниження спадання напруги на реакторі. При досягненні асинхронним дви-

http://usp.kiev.ua/articles/energysaving/zamena-serijnyh-asinhronnyh-na-specialnye-78/
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гуном номінальних обертів включається шунтувальний вимикач QF1. При реакторному пуску синхронного 
двигуна вимикач QF1 вмикається після того, як двигун увійде в синхронізм. 

У випадку, коли реакторний пуск проводиться у відповідності до рисунку 1,б – реактор постійно увімкну-
тий, що приводить до додаткових втрат. При аналізуванні техніко – економічних показників, які надані у літе-
ратурі встановлено, що при Рдв = 1,6 ÷ 3 МВТ схеми а і б практично рівноцінні. 

При прямому включенні в мережу обмотки статора й 
глухо під’єднаному збуднику схема пуску синхронної 
машини також проста, як і схема пуску асинхронного 
двигуна з короткозамкненим ротором. Проведені випро-
бування й накопичений досвід експлуатації разом з тим 
показують, що область застосування схеми пуску синх-
ронних двигунів з постійно підключеним збудником об-
межується практично двигунами щодо невеликої потуж-
ності, - як правило, не понад 2000 кВт. Схема непридат-
на для двигунів, що запускаються з навантаженням вище 
0,4-0,6 номінальної потужності, через провал у кривій 
асинхронного моменту в області малих ковзань і малое-
фективна для двигунів, у яких контактор порушення ви-
являється необхідним для гасіння поля або здійснення 
схеми ре синхронізації.  

Більшість електродвигунів припустимо переводити 
на прямий пуск без додаткового посилення кріплень лобових частин обмоток. Однак в окремих випадках (бі-
льші кратності пускового струму при малих зниженнях напруги мережі, слабке закріплення лобових частин 
обмоток статора) таке посилення може знадобитися. Із цією метою можна рекомендувати установку додаткових 
дистанційних розпірок і взаємну перев'язку сусідніх лобових частин у місцях раніше встановлених і додаткових 
розпірок. 

Із практики експлуатації відомі численні випадки застосування прямого пуску для асинхронних двигунів з 
фазним ротором, перероблених на короткозамкнені або, що пускаються без реостата в ланцюзі ротора, а також 
для двигунів, що раніше пускалися від автотрансформатора або через реактор. Досвід підтвердив доцільність 
перекладу цих двигунів на прямий пуск. Пуск без навантаження двошвидкісних електродвигунів слід завжди 
робити на меншій кутовій швидкості. Якщо необхідна робота на більшій кутовій швидкості, то випливає після 
пуску двигуна на меншій кутовій швидкості перемкнути обертовий двигун на більшу кутову швидкість. При 
такому пуску сумарні втрати за час пуску будуть мати мінімальне значення. 

ВИСНОВКИ. Розроблена ефективна система електропостачання дільниці земснарядів з з розробкою заходів 
по підвищенню показників якості електроенергії в умовах шламогосподарства, а саме заміну двигуна землес-
моку на більш потужній та обрано застосування реакторного пуску, це пуск на пониженій напрузі, так як ще від 
шин живиться і освітлювальне навантаження. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РУДНИЧНОЇ АПАРАТУРИ ЗАХИСТУ  

ВІД ВИТОКІВ СТРУМУ 
Мельник О.Є., Харитонов О.О., Сердюк С.В. 
Криворізький національний університет 
вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. E-mail:ckariton@i.ua 
Установлено, що ефективність захисного відключення електроустановок ототожнюється з досягнутим у них 
рівнем імовірності поразки електричним струмом, який визначається відповідністю захисних характеристик 
ПЗВ вимогам електробезпеки, здатністю зберігати цю відповідність при всіх негативних впливах, що мають 
місце, факторів виробництва та здатністю забезпечувати функціональну взаємодію реле витоку, які входять до 
складу ПЗВ та силового комутаційного апарата мережі.  
Ключові слова: витоки струму, пристрій захисного відключення 
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Рисунок 1 – Реакторна схема пуску, а – через 
додатковий вимикач, б – без додаткового вимикача 
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It has been established that the effectiveness of protective shutdown of electrical installations is identified with the level 
at which they achieve the probability of electric shock, which is determined by the compliance of the protective 
characteristics of the PTD with the requirements of electrical safety, the ability to maintain this conformity with all the 
negative influences taking place, factors of production and the ability to provide functional interaction of the leakage 
relay, which are part of the PTD and the power switching apparatus of the network. 
Key words current leakage, protective trip device 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З погляду вимог експлуатації ефективність пристроїв захисного відключення 

повинна характеризуватися економічністю й функціональними властивостями — селективністю, стійкістю фу-
нкціонування й надійністю. Комбінація перших двох функціональних властивостей приводить до технічної до-
сконалості захисту. 

Виконання пристроями захисного відключення вимоги по забезпеченню стійкості функціонування значною 
мірою забезпечується здатністю адаптуватися до змін параметрів мережі. Ця властивість, зокрема, дозволяє 
усунути вплив на роботу пристроїв змін опору ізоляції мережі [1]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для розробки методів реалізації цих вимог до ПЗВ необхідно ро-
звити їхню теорію в наступних напрямках: дослідження процесів і методів деформування захисних характерис-
тик реле витоку на основі досягнення вимог рудничного нормального виконання до їхніх функціональних хара-
ктеристик; розробка методу розрахунків параметрів вентильної схеми ЗВ із диференціальним контролем ізоля-
ції двухобмоточным реле на основі залежності його ампервитков, що є більш точними умовами спрацьовування 
захисного відключення; дослідження процесу контролю параметрів ізоляції й захисного відключення ушкодже-
них елементів дільничної мережі до 1000 В на змінному оперативному струмі для розробки алгоритму адаптації 
виміру опору витоку до змін опору і ємності ізоляції мережі; дослідження тягових зусиль, що відключає котуш-
ки автоматичного вимикача при різних формах живлячого напруги з метою зниження мінімальної напруги її 
втягування для підвищення надійності захисного відключення при коротких замиканнях з дугою, що заземлю-
ється; розробка технічних розв'язків по підвищенню ефективності захисного відключення: 

- обґрунтувати метод профілактичних перевірок реле витоку в умовах експлуатації в кар'єрі без пристрою 
додаткового заземлителя;  

- удосконалити схему живлення котушки, що відключає, автоматичного вимикача, що забезпечує зниження 
її мінімальної напруги втягування до 180 В, для усунення функціональних відмов захисного відключення при 
коротких дугових замиканнях з дугою, що заземлюється;  

- збільшити робочий діапазон ємності ізоляції, що захищається мережі до 4,5 мкФ;  
- увести захисне відключення по короткочасному струму витоку; - розробити захист від витоків для елект-

ричних мереж 0,4 кВ рудних шахт утримуючих випрямлячі й перетворювачі напруги з новими додатковими 
функціями: розосередження компенсації ємнісних струмів по приєднаннях і дискретне регулювання пристроїв, 
що компенсують, на приєднаннях для здійснення компенсації ємнісного струму витоку не тільки в період дії на 
людину напруги мережі, але й у період дії ЕРС вибігу електродвигунів; збільшити робочий діапазон ємності 
ізоляції, що захищається мережі до 4,5 мкФ; здійснити захисне відключення по небезпеці короткочасного стру-
му витоку; увести випереджальний контроль ізоляції й АПВ приєднань у функції стану їх ізоляції; здійснити 
повну адаптацію контролю опору витоку до змін опору і ємності ізоляції мережі [2]. 

На базі зазначеного розвитку теорії ПЗВ розв'язати наступні прикладні завдання:  
- оптимізувати параметри схеми реле витоку ПАКІ - 380 для досягнення максимальної його чутливості від 

параметрів дільника й двухобмоточного реле при збереженні інших даних технічної характеристики;  
- розробити схему для робочого діапазону ємності ізоляції, що захищається мережі до 4,5 мкФ і здійснити 

захисне відключення мережі по цьому критичнім її значенню;  
- розробити методи здійснення селективности дії контролю, що випереджає, ізоляції й АПВ приєднань у фу-

нкції їх стану ізоляції; 
- розробити методи повної адаптації контролю опору витоку до змін опору і ємності ізоляції мережі. 
Опрацьована в роботі схема захисту від витоків струму в розгалужених мережах з випрямлячами напруги 

працює на принципі накладання оперативного змінного струму з частотою коливань 25Гц на ізоляцію мережі 
під робочою напругою (рис. 1). 

Вимірювальний орган 3(Сі.КР.) контролює критичний рівень ємності ізоляції мережі в такий спосіб. При но-
рмальному стані опору ізоляції й відсутності витоків у мережі абсолютне значення оперативного струму поля-
гає, в основному, з ємнісної складової, яка виділяється в трансформаторі за допомогою ємності резонансного 
фільтра СТР, що утворює разом з обмоткою трансформатора ТР фільтр частоти 25 Гц. Зміна ємності СТР або ін-
дуктивності обмотки на ± 20 % мало впливає на амплітудно-частотну характеристику фільтра, оскільки її мак-
симум слабко виражений і розмитий. Експериментально доведене, що такого фільтра досить, щоб вплив основ-
ної частоти не позначався на результат виміру оперативного струму. Виділене на конденсаторі значення ємніс-
ного струму ІС контролюється вимірювальними органами 3(Сі.КР.) і 4(LД).  

У випадку досягнення ємністю критичного значення, тобто більшого чому допускає технічна характеристи-
ка реле витоку, вимірювальний орган 3(Сі.КР.) зробить захисне відключення мережі, оскільки в ній не забезпечу-
ється нормована величина короткочасного струму через людину. Вимірювальний орган 4(LД) робить переми-
кання відпайок дроселя, що компенсує, залежно від ємності мережі. 
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Розглянута схема реле витоку відрізня-
ється універсальністю дії [3]. При її установ-
ці на вступному комутаційному апарату під-
станції вона буде працювати в якості ПЗВ 
загальносітьової дії. При додатковій устано-
вці комплектів на приєднаннях підстанції, 
вона буде працювати в якості ПЗВ селектив-
ної дії. Для використання пристрою на приє-
днаннях підстанції необхідно врахувати на-
ступне: 

- установити трансформатори струму ну-
льової послідовності на кабелях приєднань; 

- виключити зі схеми джерело оператив-
ного струму, а замість нього подати в неї на-
пруга від джерела комплекту, установленого 
на введенні підстанції, тобто залишити одне 
джерело на мережу; 

- вимірювальний орган 3(Сі.КР.) зі схеми 
захисту на приєднаннях виключається, а ре-
гулювання відпайок дроселя, що компенсує, 
здійснюється виходячи з діапазонів ємностей 
приєднання 0 - 0,25 мкФ; 0,25 - 0,5 мкФ. Пе-
ревагою використання дроселів, що компен-
сують, на приєднаннях буде те, що вони бу-
дуть діяти й після відключення приєднання, 
що дозволить суттєво знизити кількість елек-
трики через людину під час дії ЕРС вибігу 
електродвигунів; 

- уставка по опору, що відключає, ізоляції на приєднаннях вибирається більшої в 1,5 - 2 рази в порівнянні з 
аналогічною уставкою у комплекті, установленому на введенні підстанції; 

- для забезпечення поздовжньої селективності між комплектами на введенні підстанції й приєднаннях уво-
диться блокування на спрацьовування загальносітьового комплекту протягом 0,1с при спрацьовуванні кожного 
з комплектів на приєднаннях. 

ВИСНОВКИ. Установлено, що ефективність захисного відключення електроустановок ототожнюється з до-
сягнутим у них рівнем імовірності поразки електричним струмом, який визначається відповідністю захисних 
характеристик ПЗВ вимогам електробезпеки, здатністю зберігати цю відповідність при всіх негативних впли-
вах, що мають місце, факторів виробництва та здатністю забезпечувати функціональну взаємодію реле витоку, 
які входять до складу ПЗВ та силового комутаційного апарата мережі.  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Електрифікація гірничого виробництва / [За ред. Л.О. Пучкова і Г.Г. Півняка]: – Д.: Нац. гірн. ун-т, 2010. – 

Т.1. – 503 с. 
2. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств / [Е.В. Шестеренко]: – В.: 

Видавництво «Нова книга», 2004. – 654 с. 
3. Усовершенствование методики расчета вентильной схемы контроля изоляции 3В с двухобмоточным из-

мерительным реле / [А.А. Харитонов, А.Г. Ликаренко, О.Е. Мельник, Н.Н. Ляхова]:. – Х.: Журнал 
«Технологический аудит и резервы производства», №5 (19), 2014. – С. 17 – 21. 

 
 

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ 
Мельник В.П., Богомолов М.Ф. 
Національний Технічний Університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
м. Київ, Україна. E-mail: darkreaper96vm@gmail.com 
Приводяться результати розробки методу дослідження біоспеклів серцево-судинної системи людин та наво-
дяться можливі варіанти розробки неівазивного приладу для дослідження швидкості кровотоку. 
Ключові слова: лазер, спекл, кровоток, серцево-судинна система. 

 
COMPUTER MODELING OF MICROCIRCULATION OF HUMAN BLOOD 

Melnik V., Bohomolov M.  
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 
Kyiv, Ukraine, E-mail: darkreaper96vm@gmail.com 
This article represents the results of experimental studies of the cardiovascular bio speckle pattern and gives possible 
variants of the non-invasive device for blood microcirculation analysis. 
Key words: laser, speckle, microcirculation, cardiovascular system. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема всережимного захисту від 
витоків струму для шахтних розгалужених мереж 0,4 кВ з ви-
прямлячами на принципі накладання оперативного струму з 

частотою коливань 25 Гц 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розвиток лазерної техніки відкриває нові можливості для неінвазивної медици-
ни. Одною із найпереспективніших методик є спекл-інтерферометрія. В основу покладено когерентне освітлен-
ня випадково-неоднорідних поверхонь або прозорих середовищ, в результаті відбиття формується 
спекл-структура (від англ. speckle — крапинка, пляма). Станом на теперішній час, термін «спекл-
інтерферометрія» набув більш широкого тлумачення: їм позначають і другі методи лазерної інтерферометрії, в 
яких об’єктні хвилі спекл-модульовані [1]. В багатьому аналогічні методи дозволяють визначити макроформу 
об’єкту із оптично-грубою поверхнею, параметри вібрацій реальних конструкцій, аналіз порушень мікрострук-
тури поверхні та параметри швидко протікаючих процесів і потоків. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Функціонування різних органів та систем організму 
пов’язане із шкірою, яка реагує на протікаючі в організмі процеси. Шкіра може у значній мірі змінювати світ-
лорозсіюючі властивості під дією подразників, наприклад руху шкіри або гідродинаміки. Ці зміни приводять до 
модуляції зондуючого шкіру когерентного випромінення, що наповнює розсіяне світло інформацією про функ-
ціонування організму в біоспеклах. Таке випромінення неінвазивно формує і передає інформацію до блоку об-
робки. При цьому враховуються кореляційні фактори зв’язку між подразниками і динамікою спеклів. Динаміка, 
в свою чергу, визначається поперечним Епп і повздовжним Епз розміром біоспеклів, за формулами 1 та 2 [2]: 

3 /ппЕ D  ,              (1) 
28 /пзЕ Z D   ,               (2) 

де Z – відстань від шкіри до оптичної системи, D – діаметр освітленої зони шкіри,  – лінійне збільшення сис-
теми,  – зміщення площини реєстрації відносно площини зображення. 

 

 
     а)            б) 

Рисунок 1 – а) Оптична схема пристрою: 1 – лазер, 2 – фокусувальна система, 3 – шкіра, 4 – об’єктив.  
 б) Часова залежність переміщення біоспеклів на зап’ясті в зоні артерії [2].  

 

ВИСНОВКИ. Розроблена система при покращені алгоритмів обробки вхідного сигналу та апаратного забез-
печення, у вигляді мікроконтроллера та приймачів, може забезпечити швидке неінвазивне дослідження крово-
току, що є важливим в умовах сучасної медицини. 
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ВСТУП. При побудові схем медичної апаратури часто виникає необхідність забезпечення формування імпу-

льсів або великої заданої тривалості, або ж з великим заданим періодом надходження. Причому часові парамет-
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ри цих імпульсних послідовностей мають бути або термостабільними, або ж навпаки, змінюватись відповідно 
до зміни зовнішніх умов, щоб забезпечити необхідним режим протікання певних медико-біологічних процедур.  

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Реалізація подібних пристроїв може здійснюватись як за аналоговим, так і за 
цифровим принципом побудови. Коли йде мова про стаціонарні медичні пристрої, що мають значні геометрич-
ні розміри і гарантоване достатньо потужне електричне живлення, то метод вирішення цих проблем не є крити-
чним і може обиратися, виходячи з окремих технічних показників проектованого пристрою. Коли ж йдеться 
про мікропристрої, імплантовані у тіло людини, вимоги до схемних рішень стають значно жорсткішими і кіль-
кість елементів, використаних для побудови схеми такого пристрою стає принциповою.  

Перелік електронних пристроїв, що вже є імплантованими на сьогодення є дуже просторим [1 – 4]. Напри-
клад, у 2014 р. художник Ентоні Антонелліс імплантував собі в руку RFID-чип, який може зберігати і передава-
ти у смартфон зображення. Група дослідників експериментує з вбудованими датчиками, що перетворюють 
людські кості на живі звукові колонки. Інші працюють над очними імплантатами, які дозволяють фотографува-
ти видиме зображення і передавати його у будь-яке локальне сховище, наприклад, у той самий RFID-чип. 

Вже сьогодні є пацієнти, які використовують імплантовані пристрої, що працюють сумісно з мобільними 
додатками для того, щоб контролювати хід захворювання або навіть лікувати його. Наприклад, біонічна підш-
лункова залоза, що проходить тестування в Бостонскому університеті США, має мікросенсор на імплантованій 
в тіло голці, який передає на смартфон дані про рівень цукру в крові. А компанія Stimwave Technologies розро-
била крихітний пристрій-нейростимулятор для зняття болю в спині та ногах. Він являє собою бездротовий ім-
плантат з вбудованим чипом та електродами. Він вводиться до організму за допомогою звичайної голки і вико-
ристовується для нейростимуляції необхідних зон. Слід підкреслити, що цей пристрій вже отримав підтримку 
від управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.  

В агентстві DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) розроблюються імплантати до мозку, здат-
ні як записувати сигнали, що надходять з нервових вузлів, так і стимулювати інші нервові вузли в реальному 
часі для того, щоб ефективно перемикати ушкоджені секції мозку, що дозволяє відновити пам’ять.  

Науковці в Лондоні розробляють електронні капсули, які проковтує пацієнт, і вони здатні не тільки контро-
лювати вміст жиру в організмі пацієнта з ожирінням, але й генерувати речовину, яка примусить їх відчувати 
себе ситими. 

В Станфордському університеті (США) розробили імплантований в тіло людини чип, який може бути за-
програмованим на здійснення певних медичних задач і передачі результатів бездротовим способом до зовніш-
нього пристрою. 

Розробники з бостонського Brigham and Women’s Hospital розробили комп’ютерний чип – вбивцю раку, 
вкритий довгими нитками ДНК, які абсорбують злоякісні ракові клітини. Поведінка цього чипу в крові нагадує 
рух та харчування медузи в океані, але в даному випадку харчуванням є клітини раку. Причому ці ракові кліти-
ни можуть бути вилученими з чипу пізніше, якщо є потреба в їх вивченні для діагностування.  

Наведені вище приклади є лише незначною часткою всього спектру імплантованих електронних пристроїв, 
що застосовуються для вирішення багатьох задач, в тому числі і медичних. 

Отже, проблема реалізації схемотехнічних рішень для такого класу пристроїв є актуальною. 
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі досліджувались інфранизькочастотні імпульсні 

пристрої, в яких для одержання часової затримки використовуються нестаціонарні теплові процеси в електро-
теплових елементах (ЕТЕ), параметри яких є функцією температури. Такими елементами є напівпровідникові 
та дротові терморезистори, позистори, діоди, транзистори, котушки індуктивності з термозалежним осердям, 
конденсатори з термозалежним діелектриком та ін.). 

Генератори імпульсів та пристрої з часозадава-
льними термоелементами (ТЕ) будуються переваж-
но на основі термомультивібраторів (ТМ), тому їх 
властивості значною мірою визначаються властиво-
стями ТМ. Проведемо порівнювальну оцінку ТМ, 
враховуючи, що підвищення стабільності часових 
інтервалів за рахунок компенсації температурних 
змін напруги керування 𝑈у схеми керування (СК) 
відповідною зміною напруги перекидання 𝑈пер три-
гера порогового пристрою (ПП) може бути реалізо-
ваним у ТМ будь-якого типу. 

Прості симетричні ТМ відрізняються низкою 
стабільністю періоду коливань 𝑡пер при зміні темпе-
ратури оточуючого середовища 𝑇о та напруги жив-
лення 𝐸, підвищення якої потребує використання 
високотемпературних ТЕ або оптимального обрання 
температурного коефіцієнту напруги порогового 

пристрою (ПП) 휀𝜐 ПП. Значення відносної зміни періоду коливань 𝛿пер(𝑇о) для ТМ, що використовують охоло-
дження ТЕ, такі самі, як і для ТМ, що використовують нагрівання ТЕ, але є протилежними за знаком, як і збі-
льшення 𝑡пер під час встановлення коливань. До переваг належать збереження симетрії півперіодів коливань 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема генератора 
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при зміні 𝑇о та 𝐸, відсутність обмежень до виду залежності опору термозалежного елементу 𝑅ТЕ(𝑇). 
Прості несиметричні ТМ відрізняються малою кількістю елементів (один ТЕ, один бістабільний елемент) і 

кращою більш ніж на порядок стабільністю 𝑡пер. Особливістю є залежність відношення тривалості імпульсів 
𝑡и1 𝑡и2⁄  від 𝑇о та 𝐸. 

 
Рисунок 2 – Принципова схема генератора 

 

Мостові симетричні ТМ з опірною напругою мають перевагу перед простими ТМ стосовно стабільності 
𝑡пер при низьких робочих температурах ТЕ. Недоліками є суттєва залежність 𝑡пер від 𝐸 та виду залежності 
𝑅ТЕ(𝑇), необхідність застосування не менше двох ТЕ. 

Мостові несиметричні ТМ з опірною напругою мають кращу стабільність 𝑡пер, ніж симетричні, при суттє-
вій асиметрії півперіодів або при певному обранні температурного коефіцієнту опору ТКО взаємно компенсую-
чих ТЕ. 

Мостові симетричні ТМ з опірною потужністю відрізняються високою стабільністю 𝑡пер і симетрією пів-
періодів при зміні 𝑇о та 𝐸, малим впливом виду залежності 𝑅ТЕ(𝑇) на стабільність 𝑡пер. До недоліків належать 
велика кількість ТЕ (не менше двох на загальмованих ТМ і не менше трьох для автоколивних), необхідність 
застосування ПП з малим порогом спрацьовування. 

Мостові несиметричні ТМ з опірною потужністю дозволяють змінювати 𝑡пер при постійному 𝑡и, причому, 
на відміну від простих несиметричних, без погіршення стабільності при зміні 𝑇о та 𝐸. 

Мостові ТМ з опірним опором відрізняються від ТМ з опірною потужністю більш низькою стабільністю 
𝑡пер при зміні 𝐸. Перевагою загальмованих ТМ є миттєва готовність до роботи після вмикання джерела 𝐸, більш 
висока стабільність 𝑡и при зміні 𝑇о порівняно до простих ТМ.  

Термомультивібратори з прямою термокомпенсацією відрізняються простотою реалізації систем керу-
вання (СК), які забезпечують підвищення стабільності 𝑡пер при зміні 𝑇о. 

Термомультивібратори з автостабілізацією відрізняються високою стабільністю 𝑡пер при зміні 𝑇о, параме-
трів ТЕ та ПП, а також при впливі будь-якого дестабілізуючого фактора, який змінює відношення 𝑡и1 𝑡и2⁄ . 

Термомультивібратори з термостатуванням елементів відрізняються підвищеною стабільністю 𝑡пер при 
зміні 𝑇о. Їх реалізація є доречною при виконанні ТМ на рівні мікросхем. 

Термомультивібратори, що використовують процеси фазового переходу речовини, забезпечують знач-
не збільшення відносного часу затримки 𝑡пер 𝜏⁄ . 

Генератори імпульсів з лінійною зміною температури ТЕ при обранні 𝑡и ≪ 𝜏 дозволяють формувати на-
пруги трикутної форми, а при введенні кола позитивного зворотного звʼязку (ПЗЗ), крім того, напруги пилко-
подібної та прямокутної форми при великих відношеннях 𝑡пер 𝜏⁄ . Температурна стабільність таких генераторів 
імпульсів (ГІ) залежить від обраного типу СК. 

Генератори імпульсів з малим часом відновлення та встановлення режиму порівняно до простих ГІ 
мають більш високу стабільність 𝑡и та 𝑡пер, яка залежить від використаного виду СК та ТМ. 
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Основні властивості розглянутих вище ГІ зберігаються, якщо закон зміни температури ТЕ відрізнятиметься 
від експоненційного, наприклад при використанні ТЕ з малими значеннями коефіцієнту 𝑀 = 𝜏1 𝜏2⁄ . 

Виходячи з проведеного вище аналізу для розгляду було обрано схему мостового симетричного ТМ з опір-
ною потужністю (рис. 1), який відрізняється високою стабільністю 𝑡пер і симетрією півперіодів при зміні 𝑇о та 𝐸, 
малим впливом виду залежності 𝑅ТЕ(𝑇) на стабільність 𝑡пер. До недоліків належать велика кількість ТЕ (не ме-
нше двох на загальмованих ТМ і не менше трьох для автоколивних), необхідність застосування ПП з малим 
порогом спрацьовування. 

За своїми характеристиками найбільш вдалими для застосування у обраному пристрої є терморезистори з 
експоненційною залежністю 𝑅ТЕ(𝑇).  

Варіант побудови електричної принципо-вої схема такого генератора представлений на рис. 2. Якщо обрати 
мостовий симетричний ТМ з постійною опірною потужністю при 𝑃 = 𝑃2

∗ = 0, то основні розрахункові 
співвідношення будуть наступними: 

𝑡и1 = 𝑡и2 = 𝜏 ln
𝑃2

∗

𝑃 − 𝑃2
∗ ;  𝑡пер = 2𝜏 ln

𝑃2
∗

𝑃 − 𝑃2
∗. 

З умовою реалізації: 2𝑃2
∗ > 𝑃 > 𝑃2

∗. 
Як свідчить аналіз наведених формул для одержання великих значень періоду необхідно зменшувати 

різницю (𝑃 − 𝑃2
∗). 

Нестабільність (відносна зміна періоду коливань): 

𝛿пер =
𝑡пер(𝑇) − 𝑡пер(𝑇о)

𝑡пер(𝑇о)
, 

де  
𝑡пер(𝑇)

𝜏
= 2 ln

𝛾1

1 − 𝛾1

.  

Як свідчить [5], в таких схемах можна досягти високої температурної стабільності. 
ВИСНОВКИ: 1. Порівняно до цифрових пристроїв, схеми аналогових пристроїв з ЕТЕ містять значно мен-

шу кількість елементів, що є принциповим для мікроімплантатів. 
2. Порівняно до аналогових інфранизькочастотних пристроїв, в яких для завдання часу використовують RC-

ланцюжки з конденсаторами великої питомої ємності, пристрої з ЕТЕ, не поступаючись в температурній стабі-
льності, мають менші габарити і масу, стійкість до іонізуючих випромінювань, низькоомність кіл задавання 
часу незалежно від часу затримки, що знижує вимоги до опору ізоляції апаратури і підвищує стійкість до три-
валої дії високих значень вологості і температури.  

3. Окрім застосування в складі низьковольтних пристроїв, включаючи пристрої на рівні інтегральної та гіб-
ридної технологій, дискретні ЕТЕ можуть працювати в колах з напругою до декількох сотень вольт при стру-
мах від частки міліамперу до десятків ампер.  

4. В багатьох випадках застосування ЕТЕ дозволяє суттєво спростити пристрій за рахунок суміщення ЕТЕ 
декількох функцій, наприклад елементів задавання часу, та виконуючого або ключового елементу.  
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Розглядаються аспекти дослідження газових та газоконденсатних свердловин з будь-яким характером фільтра-
ції продукції в пласті до вибою свердловини. До цього часу задача дослідження свердловин на одному фактич-
но відпрацьованому режимі є складною задачею. Вказаний напрямок її розв᾽язку. Він має вагомі переваги у 
порівнянні з напрямком традиційної технології. Також забезпечується можливість попереднього підрахунку 
величини початкових запасів газу за результатами дослідження свердловини на одному режимі.  
Ключові слова: дослідження, стаціонарний режим, нестаціонарний режим, параметри, запаси. 
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TECHNOLOGICAL, ECONOMIC AND ECOLOGICAL ADVANTAGES OF SURPLUS RESEARCH  
ON ONE MODE 

Roy M., Solovyov V. 
Poltava national technical university of the Yurij Kondratyuka name, prosp. May day, 24, m. Poltava, 36011, Ukraine.  
Gladkyi V. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva , 20, Kremenchuk, Ukraine 39600. 
The publication deals with the aspect of the gas and gas-condensate wells degradation with any products filtration in the 
reservoir to the wellbore. Until now, the task of wells researching only one actual mode is a complicated task. The indi-
cated direction of its resolution. It has significant advantages over the direction of traditional technology. It also pro-
vides for the possibility of preliminary calculation of the initial gas reserves value by the results of a well research in 
only one mode.  
Key words: research, stationary mode, nonsteady mode, parameters, stocks. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У світовій енергетиці природний газ відіграє і ще довго буде відігравати важли-
ву роль у світовій енергетиці. Він має набагато вищий видобувний потенціал, ніж нафта. Крім того, як енерго-
носій він набагато менше шкоди завдає глобальній екології. Ще одним позитивом є те, що він позбавлений ри-
зиків сучасної ядерної енергетики. Україна, яка була серед лідерів у сфері індустрії природного газу, зараз ви-
явилася на узбіччі газового тренду. 

 Ми досі не можемо вийти із ситуації обвального падіння обсягів глибокого буріння та приросту запасів вуг-
леводневої сировини. Упродовж останніх 25 років відбулося не лише падіння обсягів глибокого буріння та сей-
сморозвідки, а розбалансування геолого-розвідувального процесу. Тому слід прикласти зусилля саме в тих на-
прямках, які в змозі дати порівняно швидкий та тривалий ефект [1].  

Аналіз стану галузі вказує на необхідність швидкого подальшого нарощування запасів газової сировини. 
Враховуючи зростання наукоємності освоєння вуглеводневого потенціалу надр останніми роками, слід більш 
широко застосовувати нові технології та обладнання, які в короткочасній перспективі здатні впливати на ре-
зультативність видобувної галузі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дослідженню свердловини піддають в процесі їх експлуатації 
та на стадії розвідки. 

Дослідження газових та газоконденсатних об’єктів включає в себе комплекс взаємопов’язаних методів, що 
відрізняються за теоретичною основою, технологією і технікою виконання. Всі три складові дуже важливі для 
якісного вивчення свердловин. 

Відомо, що в технологічному плані процес дослідження свердловини складається з циклів. До їх складу 
входять два процеси - процес роботи свердловини на конкретному режимі (задається діафрагмою штуцером і 
т.п), а також процес зняття кривої відновлення тиску (КВТ), який фіксується після того, як свердловина закри-
та. 

У процесі дослідження газових та газоконденсатних свердловин згідно із діючими інструкціями відпрацьо-
вують не менше 5-8 режимів роботи свердловини. При цьому 2-3 режими з 8 необхідно проводити зворотним 
ходом. Тобто необхідно дотримуватись переходу з більших дебітів на менші з метою перевірки даних, отрима-
них при порівняно невеликих дебітах. Це робиться для того, щоб усунути вплив на дебіт свердловини таких 
можливих факторів: наявність стовпа рідини на вибої та забруднення вибою. Але в цьому випадку дуже склад-
но, а точніше - практично неможливо досягти повної стабілізації тисків і дебітів на всіх режимах. Це вносить 
певну некоректність в сам спосіб дослідження. Враховуючи, що один режим дослідження може тривати в часі 
від однієї чи кількох годин (для високодебітних свердловин, коли при після припинення роботи свердловини 
тиск відновлюється миттєво) до доби чи навіть місяця (якщо свердловина малодебітна), можна зробити висно-
вок про тривалість дослідження на 5-8 режимах. В умовах відсутності газопроводу (типова ситуація для пошу-
ково-розвідувальних свердловин) газ спалюють в факелах. Це призводить до великих втрат газу в процесі дос-
лідження газових свердловин на всій території України. 

Щоб уникнути втрат часу на дослідження газу чи газоконденсату (якщо газ спалюється у факелі при відсут-
ності газопроводу), коштів на забезпечення відпрацювання 5-8 стаціонарних режимів та отримати при цьому в 
кілька разів більше інформації про досліджувані пласти запропоновано спосіб дослідження на одному режимі 
[2]. 

Газові об’єкти з нестаціонарним режимом фільтрації до цього часу не були забезпечені технологією їх дос-
лідження. 

Але на сьогодні ця задача також вирішена. Розроблено новий спосіб дослідження в короткочасному варіанті 
для випадку нестаціонарної фільтрації газу чи газоконденсату до вибою свердловини при її дослідженні [3]. В 
таких свердловинах після зупинки їх роботи тиск відновлюється практично миттєво. Це означає можливість в 
принципі проводити дослідження високодебітних газових та газоконденсатних свердловин.  

Завдяки запропонованому нами новому способу дослідження газових та газоконденсатних свердловин [2] 
при стаціонарному чи навіть нестаціонарному режимі фільтрації [2, 3] можливо вирішити задачу їх досліджен-
ня незалежно характеру припливу продукції. 

Взагалі за новою технологією дослідження на одному режимі та новою методикою інтерпретації можливо 
визначити більше 20 газогідродинамічних параметрів досліджуваних пластів. Для порівняння – інтерпретація 
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результатів дослідження традиційним способом дає можливість отримати 5-8 газогідродинамічних параметрів. 
Тобто інформативність нових технологій [2, 3] та методик інтерпретації є очевидними. 
ВИСНОВКИ. Оскільки ефективність нових технологій чи технічних засобів визначається перш за все з еко-

номічної точки зору, то можна стверджувати, що економічною складовою нових способів дослідження сверд-
ловин при стаціонарній [2] чи нестаціонарній [3] фільтрації є: 

- розширення контингенту досліджуваних свердловин за рахунок дослідження свердловин високодебітних 
та малодебітних; 

- скорочення часу а відповідно і коштів на дослідження свердловин (проводиться один режим дослідження 
замість 5-8); 

- скорочення втрат газу від спалювання його у факелах в 4-5 разів у випадку випуску газу в атмосферу при 
проведенні досліджень; 

- збільшення об’єму отримуваної інформації про досліджувані пласти в кілька разів; 
- збереження екологічної чистоти довкілля в умовах відсутності газопроводу, що є дуже актуальним в су-

часних умовах. 
Крім того, як виявилось, є ще одна позитивна сторона нових способів дослідження. Вона зумовлена тим, що 

на стадії буріння можливо отримати інформацію про потенціальні можливості продуктивних горизонтів. Роз-
роблено спосіб попереднього підрахунку величини початкових запасів газу для її отримання, який захищений 
патентом України [4]. Саме для його застосування достатньо даних відпрацювання виключно одного режиму 
дослідження. 

 Все разом підкреслює оптимальність нових способів дослідження газових та газоконденсатних свердловин 
за новими технологіями. Вони показали себе самодостатніми з точки зору інформативності, точності, оператив-
ності, економічної ефективності та екологічної доцільності. 
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ОЦЕНКА ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ПЛАСТИН МОНОКРИСТАЛЛОВ 
ПОЛУПРОВОДНИКА GaAs 

Самойлов А.Н.  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского  
ул. Первомайская 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: saman.39@gmail.com 
Оцениваются возможность использования методов контроля дислокаций на пластинах полупроводника GaAs. 
Могут применяться различные инструментальные методы исследования поверхности. Установлена эффектив-
ность использования визуально-оптического метода идентификации дислокаций с цифровой обработкой изоб-
ражения в плоскости цифрового изображения пластины полупроводника.  
Ключевые слова: дислокация, ямки травления, оптический контроль, микроскоп. 

 
ESTIMATE ASSESSMENT OF OPTICAL METHODS FOR MONITORING PLATES OF 

SEMICONDUCTOR WAFFERS GaAs 
Samoilov A.  
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: saman.39@gmail.com 
Article is devoted estimation of using the assessment of optical methods for monitoring plates of semiconductor waffers 
GaAs. It is set that right select is visual-optical method for improving results of quality identification to describe the 
etching pits of semiconductor waffers with digital imagine the plate of semiconductors. 
Key words: dislocation, etching pits, optical control, microscope. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В производстве современных полупроводниковых приборов востребованы по-
лупроводниковые материалы с совершенной и воспроизводимой структурой и однородно распределенным чис-
лом структурных дефектов: вакансий, включений, микротрещин, а также отсутствием в слитках значительных 
механических напряжений и дислокаций. Снижение количества дислокаций или полное избавление от них поз-
волит значитедльно улучшить качество промышленного выращивания кристаллов GaAs. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Преимущества контроля образцов с сохранением их це-
лостности в возможности оперативного исследования в процессе производства и эксплуатации, а при наличии 
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эффективного контроля технологические процессы производства могут быть исключены другие виды контроля 
на дислокации 

В промышленности полупроводников широко используются методы химического травления с помощью 
травящих реактивов в местах выхода дислокаций наружу, проявляющихся как ямки травления. Наиболее узна-
ваемы и распознаваемы ямки травления на поверхности образца GaAs с плоскостями (111) и (100) с характер-
ными видом и коническим углублением и приблизительно центральным расположением вершины конуса. 

Стандарты предусматривают условия и требуемую точность измерений плотности дислокаций с примене-
нием оптического метода. Операции для измерения плотности дислокаций включают:  

 выбор увеличения микроскопа, ориентация пластины и измерительного шаблона;  
 нанесение контура пластины на измерительный шаблон;  
 подсчет дислокационных ямок по полям измерения по границе контура;  
 подсчет количества дислокационных ямок во всех полях измерений (ячейках измерительного шаблона);  
 запись оператором данных в соответствующих ячейках регистрируемого шаблона с последующей обра-

боткой результатов измерений.  
На основе измерений числа дислокационных ямок по ячейкам вычисляется показатель качества монокрис-

талла, определяемый как средняя плотность дислокаций ND на см-2 по формуле:  

общ

n
D QS

g
N



 ,              (1) 

где gn – число дислокационных ямок травления в поле измерения заполняющих контролируемую поверхность, 
Qобщ – общее количество полей измерения, S – площадь ячейки измерительного шаблона в сантиметрах. 

В работе [1] согласно ISO 18115. определены следующие инструментальные методы исследования поверх-
ности: 

 ЭОС – электронная оже-спектроскопия (AES); 
 ВИМС – вторично-ионная масс-спектроскопия (SIMS – secondary ion mass spectrometry static); 
 ВИМС – вторично-ионная масс-спектроскопия (SIMS – secondary ion mass spectrometry static dynamic); 
 ВИМС – вторично-ионная масс-спектроскопия (SIMS – secondary ion mass spectrometry static imaging); 
 РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS). 
Такие методы являются точными для получения данных о малых неровностях поверхности, но требуют под-

готовки образца и обеспечения вакуума вкупе со сложной дорогостоящей аппаратурой. 
С другой стороны, наиболее простыми и массово применимыми на производстве являются оптические ме-

тоды контроля основанные на явлениях отражения, поглощения, интерференции и дифракции света. Оптиче-
ские методы контроля делятся на три группы [2]:  

1. Визуальный и визуально-оптический методы, достоинствами которого является зависимыми от зрения 
умения и опыта оператора, доступность и простота. Методы наиболее распространены в промышленных лабо-
раториях.  

2. Методы на основе аппаратных измерений: фотометрический, денситометрический, спектральный и теле-
визионный, обладающие меньшей субъективностью контроля, что приближает их к электронным измеритель-
ным приборам.  

3. Методы контроля использующие волновые свойства света с разрешением до нескольких десятых долей 
длины волны источника излучения: интерференционный, дифракционный, фазовоконтрастный, рефрактомет-
рический, нефелометрический, поляризационный, стробоскопический, голографический. 

Визуальный контроль оператором проводится без оптических средств, усиления достоверных результатов. 
Достоинства его проявляются лишь для объектов больших размеров и выявлении грубых отклонений: дефек-
тов, формы, размеров, оптических характеристик. 

Учитывая массовость и относительную дешевизну реализации визуально-оптического метода на основе 
микроскопа как инструмента визуально-оптического метода, неразрушающие измерения параметров дефектов 
могут быть произведены с его помщью. Достоинства визуально-оптического метода в возможности обнаружи-
вать дефекты, в том числе дислокации, с размерами до долей микрометра с высоким разрешением по их про-
странственному положению, измерять геометрических размеров и формы дислокаций и других дефектов. Мик-
роинтерферометр МИИ-4 (интерферометр Линника) нашёл широкое применение во многих отраслях промыш-
ленности и предназначен для измерения параметров шероховатости полированных и других доведенных по-
верхностей, а также высоты уступов, образованных краем пленки и подложки для определения толщины плён-
ки. 

Специализированные устройства визуально–оптического контроля на базе микроскопа, на примере телеви-
зионной установки – прибора ПКПА, предназначены для контроля качества кристаллов с помощью оценки ко-
личества и размеров дефектов. Достоинством ПКПА является облегчение задачи для оператора визуального 
контроля и оценки размеров пустот и включений кристалла.  

Прибор с осветителем желтого монохроматического света, после проекции которого на дефект остается 
метка. Увеличительную часть микроскопа позволяет произвести отсчет положения дефекта в трех координатах 
и определить его размеры. 

Промышленные телевизионные установки ПКПА для визуального и визуально-оптпческого контроля ис-
пользуют широкий спектральный диапазон излучений. Преимуществами также являются:  
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- возможность оценки изображения несколькими операторами, что повышает достоверность определения 
количества дислокаций и получение укрупненного изображения на основе электронного увеличения; дистанци-
онный анализ изображения;  

- сохранение, обработка и улучшение условий контроля, автоматизация с обработкой на ЭВМ для управле-
ния ходом технологического процесса.  

Недостатки ПКПА определяются основным звеном в принятии решения – оператором, которому присущи 
утомляемость и снижение остроты зрения, что или снижает надежность обнаружения дефектов или ограничи-
вает время непрерывной работы оператора и производительности во избежание ошибок. 

Нелинейность изображения вдоль экрана, а также ограничения по минимальному размеру дислокации, свя-
занные с количеством строк в развертке телевизионного изображения, дороговизна и сложность делает не целе-
сообразным их применение. 

С одной стороны, приборы дополняющие возможности интерферометра МИИ-4 заменяют устройствами на 
базе волоконно-оптических эндоскопов или обновлёнными телевизионными системами, с другой стороны су-
ществующие средства цифровой обработки сигналов и изображений на основе ЭВМ в процессе выполнения 
оперативных контрольных измерений методами без нарушения его целостности, повышает точность и расши-
ряет функциональные возможности самых массовых инструментов, повышает надежность, быстродействие и 
создает условия для автоматизации производства. 

ВЫВОДЫ. Современные методы решения задачи измерения плотности дислокаций могут базироваться на 
получении цифрового изображения поверхности с последующей цифровой обработкой для сокращения време-
ни и исключения человека из процесса контроля пластин монокристаллов полупроводника GaAs.  
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ПРО КОНЦЕНТРАЦІЮ НАПРУЖЕНЬ В ОБЛАСТІ ОТВОРУ НА ПОВЕРХНІ ГНУЧКОЇ 
ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЕЛІПТИЧНОГО ПЕРЕРІЗУ 

Сторожук Є.А., Комарчук С.М. 
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 
вул. Нестерова, 3, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: stevan@ukr.net  
Дано постановку і розроблено чисельну методику розв’язання геометрично нелінійних задач для еліптичної 
циліндричної оболонки з криволінійним отвором. Запропонована методика базується на використанні співвід-
ношень теорії оболонок Кірхгофа–Лява, покрокового навантаження, методів Ньютона–Канторовича і скінчен-
них елементів. Для оболонки, навантаженої розтягувальними зусиллями, досліджено вплив скінченних проги-
нів, механічних і геометричних параметрів на напружено-деформований стан в області кругового отвору.  
Ключові слова: еліптична циліндрична оболонка, геометрична нелінійність, метод скінченних елементів. 

 
ON STRESS CONCENTRATION IN THE AREA OF HOLES ON THE SURFACE OF A FLEXIBLE 

CYLINDRICAL SHELL OF ELLIPTICAL SECTION 
Storozhuk E., Komarchuk S. 
S. P. Timoshenko Institute of Mecnanics of the National Academy of Sciences of Ukraine 
Nesterov Str. 3, Kyiv, 03057, Ukraine. E-mail: stevan@ukr.net 
The formulation and development of a numerical method for solving geometrically nonlinear problems for an elliptic 
cylindrical shell with a curvilinear hole is given. The proposed method is based on using the relations of the theory of 
Kirchhoff-Love shells, step loading, Newton-Kantorovich methods and finite elements. For a shell loaded with tensile 
forces, the influence of finite deflections, mechanical and geometrical parameters on the stress-strain state in the region 
of a circular hole is investigated. 
Key words: elliptical cylindrical shell, geometric nonlinearity, finite element method.  

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Некругові циліндричні оболонки використовуються в сучасній інженерній 

практиці при проектуванні фюзеляжів літаків, корпусів ракет, тощо. Досить часто по конструктивним або тех-
нологічним міркуванням такі оболонки мають отвори і вирізи самої різноманітної форми. Широке застосування 
оболонок з концентраторами напружень, високі вимоги до точності і достовірності результатів досліджень з 
оцінкою їх міцності і деформативності вимагають як врахування дійсних умов експлуатації, так і особливостей 
їх деформування (великих або скінченних переміщень). 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо задачу про напружено-деформований стан (НДС) 
тонкої циліндричної оболонки еліптичного поперечного перерізу, виготовленої з ортотропного матеріалу і 
ослабленої криволінійним отвором. Приймемо, що оболонка знаходиться під дією статичних поверхневих 
   Tpppp 321 ,,  і крайових    T

kkkkk MQSTm ,,,  сил. Віднесемо оболонку до криволінійної ортогональ-
ної системи координат  ,, 21 ss , де 21, ss  і   – довжини дуг твірної, напрямної і нормалі до серединної повер-
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хні  
оболонки (рис. 1). 
Деформування гнучкої оболонки опишемо співвідно-

шеннями геометрично нелінійної теорії непологих оболо-
нок в квадратичному наближенні, яка базується на гіпоте-
зах Кірхгофа–Лява [1].  

Вирази для компонент мембранної і згинної деформа-
цій представимо у векторній формі [2]: 
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 21  – вектор переміщень точок середин-

ної поверхні оболонки; 21 21
ee ss


   – вектор кутів повороту дотичних до координатних ліній; nee


,, 21  – ор-

ти системи координат  ,, 21 ss . 
Внутрішні зусилля )( ijT  і моменти )( ijM , які вводяться в теорії оболонок, зв’язані з компонентами дефор-

мації законом Гука [1]. 
Система розв’язувальних рівнянь отримана з принципу можливих переміщень за допомогою процедури по-

крокового навантаження, модифікованого методу Ньютона–Канторовича і методу скінченних елементів. 
Як приклад представимо результати дослідження нелінійного деформування гнучкої циліндричної оболонки 

еліптичного поперечного перерізу, ослабленої круговим отвором радіуса 0r . Оболонка виготовлена з ортотроп-
ного органопластика і розтягується рівномірно розподіленими на її торцях осьовими зусиллями інтенсивності 

kT  ( 510500/ hTk Па).  
Розрахунки виконані для оболонки з такими геометричними і фізико-механічними параметрами: 

;400/)(  hba  ;0,2;0,1;5,0/ ba  ;20/0 hr  4,3811 E ГПа; 3,2522 E ГПа; ;238,012   6,712 G ГПа, 
де 2211, EE  – модулі пружності в напрямках твірної і напрямної; 12G  – модуль зсуву; 12  – коефіцієнт 

Пуассона; ba,  – піввісі поперечного перерізу; h  – товщина оболонки. 
В табл. 1 наведені значення відносних прогинів hww /~   і коефіцієнтів концентрації колових напружень 

kThk /   в декількох точках контуру отвору (  900  , де кут   відраховується від твірної) на зовнішній 
і внутрішній поверхнях оболонки ( 5,0~  ). Результати представлені для двох еліптичних ( ba 2  і ab 2 ) і 
однієї кругової ( ba  ) циліндричних оболонок як для лінійної (ЛЗ), так і геометрично нелінійної задач (ГНЗ).  

Аналіз отриманих результа-
тів свідчить про те, що при дії 
осьових розтягувальних зусиль 
врахування геометричної нелі-
нійності приводить до змен-
шення максимальних напру-
жень у порівнянні з результата-
ми лінійно-пружного розв’язку 
на 27,9% при ab 2 , на 22,3% 
при ba   і на 14,5% при .2ba   
Крім цього, максимальні проги-
ни для ГНЗ більші відповідних 
даних ЛЗ на 16,4% при ab 2 , 
на 67,6% при ba   і на 81,7% 

при .2ba   
ВИСНОВКИ. В роботі дано постановку і викладено чисельну методику розв’язання задач статики для гнуч-

кої циліндричної оболонки еліптичного поперечного перерізу, ослабленої криволінійним отвором. Конкретні 
числові результати отримані для оболонки з круговим отвором при дії осьових розтягувальних зусиль. В по-
дальшому представляє інтерес розв’язання крайових задач для циліндричних оболонок некругового поперечно-
го перерізу, ослаблених отворами, при сумісному врахуванні геометричної і фізичної нелінійностей. 

 

 
Рисунок 1 – Циліндрична оболонка еліптичного  

поперечного перерізу з отвором 
 

Таблиця 1 – Відносні прогини і коефіцієнти концентрації колових напру-
жень на контурі отвору 

Розв’яз
ок 

oθ,
 

~  
ЛЗ ГНЗ 

ab 2  ba   ba 2  ab 2  ba   ba 2  

w~  
0 0 0,8354 0,6938 0,5824 0,9725 1,163 1,058 
45 0 0,2048 0,3324 0,3918 0,4862 0,8908 0,9192 
90 0 -0,4623 -0,0648 0,1794 0,1108 0,6798 0,8123 

k  

0 0,5 1,13 0,01 -0,47 1,07 0,15 -0,39 
-0,5 -2,73 -2,21 -1,63 -2,24 -1,81 -1,40 

45 0,5 0,81 0,97 0,92 0,75 0,85 0,81 
-0,5 -0,32 0,22 0,49 0,56 0,67 0,69 

90 0,5 5,23 4,35 4,03 5,39 4,43 4,01 
-0,5 9,05 6,34 4,92 6,53 4,93 4,21 



МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» 
 
 

 
 

 
55 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Теория тонких оболочек, ослабленных отверстиями / А.Н.Гузь, И.С.Чернышенко, В.Н.Чехов и др. – Киев: 

Наук. думка, 1980. – 636 с. – (Мето-ды расчета оболочек: В 5-ти т.; Т.1). 
2. Сторожук Е.А., Комарчук С.М. Распределение напряжений около кругового отверстия в гибкой орто-

тропной цилиндрической оболочке эллиптического поперечного сечения // Прикл. механика. – 2018. – 54, №6. – 
С. 86–93. 
 
 

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ КАВІТАЦІЙНИХ ПОЛІВ 
Сухацький Ю.В. 
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна. E-mail: sukhatsky@i.ua 
Наведено результати аналізу джерел інформації щодо класифікації пристроїв для генерування кавітаційних 
полів. Встановлено, що за способом підведення енергії до системи та рівномірністю її розподілу за січенням 
апарату розрізняють акустичні, гідроакустичні, розрядно-імпульсні та гідродинамічні кавітатори. Показано, що 
у промислових масштабах для оброблення водних середовищ доцільно застосовувати гідродинамічні струме-
неві кавітатори.  
Ключові слова: кавітація, пристрої, ультразвук, енергія. 

 
DEVICES FOR GENERATION OF CAVITATION FIELDS 

Sukhatskyi Yu. 
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. E-mail: sukhatsky@i.ua 
The results of the analysis of sources of information concerning the classification of devices for the generation of cavi-
tation fields are presented. It is established that the method of supplying energy to the system and uniformity of its 
distribution by splitting the apparatus distinguish between acoustic, hydroacoustic, discharge pulsed and hydrodynamic 
cavitators. It has been shown that on industrial scale for the treatment of aqueous media it is expedient to use 
hydrodynamic jet cavitators. 
Key words: cavitation, devices, ultrasound, energy. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Кавітація є важливим методом інтенсифікації гідромеханічних, теплових та ма-
сообмінних процесів [1]: очищення та знезараження стічних вод; дезінфекції та підвищення терміну зберігання 
продуктів у харчовій промисловості; очищення дифузійних соків та підвищення реакційної здатності суспензій 
вапняного молока у цукровій промисловості; оброблення поверхонь деталей; зниження в’язкості нафти та епок-
сидних смол; розрихлювання пластів вугілля; отримання наноматеріалів (наноалмазів, нових матеріалів графе-
нового і фулеренового типів) тощо. Спосіб підведення енергії до реакційної системи та рівномірність її розпо-
ділу за січенням апарату [2] визначають ефективність впливу кавітаційних механізмів на інтенсивність процесів 
тепло- і масообміну і, відповідно, на швидкість хімічної взаємодії. З огляду на вищезазначене, виділяють 4 типи 
пристроїв для генерування кавітаційних полів [3-8]: акустичні (ультразвукові), гідроакустичні (низько- та висо-
кочастотні вібраційні, пульсаційні), розрядно-імпульсні та гідродинамічні. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У більшості існуючого ультразвукового (УЗ) кавітаційного об-
ладнання промислового та медичного призначення успішно використовується УЗ інтенсивністю до 105 Вт/м2 
(для деяких процесів, зокрема знезараження водних середовищ, – 2·105 Вт/м2 і більше). Ввести в рідину УЗ-
коливання такої інтенсивності вдається з мінімальними втратами енергії завдяки узгодженню роботи випромі-
нювача з рідинним навантаженням. 

В УЗ-діапазоні найпоширенішими є п’єзоелектричні (перетворювачі Ланжевена) та магнітострикційні ви-
промінювачі УЗ-коливань [3].У промисловості налагоджене серійне виробництво ультразвукових ванн (УЗВ), 
ультразвукових прохідних хімічних апаратів (УПХА) та ультразвукових ванн високого тиску (УЗВТ). Внаслі-
док співпадіння розмірів УЗВ з частотою випромінювання перетворювача Ланжевена в об’ємі рідини форму-
ється стояча хвиля деформації. При цьому у вузлах і пучностях хвилі деформації концентруються кавітаційні 
бульбашки визначеного діапазону розмірів. Поблизу поверхні випромінювача знаходиться область з максима-
льною інтенсивністю кавітації. Як наслідок, більша частина кавітаційних бульбашок сплескуються на робочій 
поверхні випромінювача, спричиняючи її інтенсивну ерозію. Іншими недоліками УЗ-апаратів є низький ступінь 
регулювання інтенсивності кавітаційного оброблення та малий діапазон зміни часу перебування зародків каві-
тації у зоні розрідження, що ускладнює досягнення бульбашкою необхідних для сплескування розмірів. Крім 
того, УЗ-генератори кавітації призначені для оброблення малих об’ємів тільки таких рідин, що володіють не-
значними поглинальними, щодо УЗ, властивостями. Наявні недоліки кавітаційного оброблення за допомогою 
УЗ-пристроїв намагаються усунути, здійснюючи процес у проточному режимі. 

Діапазон робочих частот гідроакустичних пристроїв знаходиться в широких межах – від десятків Гц (низь-
кочастотні) до декількох кГц (високочастотні). Для створення вібронавантаження застосовують кавітаційні ге-
нератори низько- або високочастотних коливань тиску рідини (пластинчасті, мембранні, стрижневі коливальні 
системи), в яких реалізується режим періодично-зривної кавітації. Це дає змогу перетворити стаціонарний потік 
рідини в дискретно-імпульсний. Сумісна дія кавітаційного та магнітного полів призводить до послаблення та 
руйнування водневих зв’язків між молекулами води з утворенням мономолекул, яким притаманна підвищена 
хімічна активність [4]. Недоліки гідроакустичних пристроїв аналогічні до недоліків акустичних. 
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Робота розрядно-імпульсних кавітаційних пристроїв ґрунтується на виникненні під час пропускання крізь 
об’єм рідини спеціально сформованого імпульсного електричного розряду надвисоких гідравлічних тисків, зда-
тних виконувати корисну механічну роботу. Таке явище дістало назву електрогідравлічного ефекту (ефекту 
Юткіна) [5]. ККД розрядно-імпульсних пристроїв, що відображає ефективність перетворення електричної енер-
гії в механічну, залежить як від параметрів електричної схеми, так і від властивостей об’єктів, що піддаються 
електрогідравлічному обробленню, середовища, в якому воно відбувається, та характеру оброблення. З підви-
щенням напруги ККД збільшується, а тривалість електрогідравлічного удару зменшується. При цьому реалізу-
ється “жорсткий режим” оброблення (так званий бризантний електрогідравлічний удар). Основними недоліка-
ми розрядно-імпульсних генераторів кавітації є низька ефективність використання енергії, складність облад-
нання, небезпечність під час експлуатації. 

У гідродинамічних апаратах кавітація виникає внаслідок обтікання високошвидкісним потоком кавітаторів 
різноманітних конструкцій або зіткнення зустрічно спрямованих струменів рідини. Кавітувальні елементи мо-
жуть бути як статичними (конуси, циліндри, насадки, пластини, сопла Вентурі, Лаваля), так і динамічними (з 
обертовими елементами – лопатями, дисками, – що працюють в режимі насоса або турбіни; роторні). 

З метою підвищення ефективності оброблення водних гетерогенних середовищ запропоновано використо-
вувати каскад кавітаторів. Каскад кавітаторів є гідродинамічним реактором, що містить проточну камеру діаме-
тром d, у якій на поздовжньо розміщеному стрижні встановлені кавітатори на певній відстані один від одного. 
Максимальний розмір у поперечному перерізі першого за ходом потоку кавітатора становить не менше 0,9d, а 
розмір кожного наступного зменшується на 0,1d, причому кількість кавітаторів – не менше 3-ох, а відстань між 
ними – не менше (7…10)d. За першим кавітатором виникає бульбашкова кавітація, що забезпечує найбільш ін-
тенсивну ударно-хвильову дію на потік. За наступними кавітаторами генеруються приєднані каверни, внаслідок 
змикання яких формується кавітаційне поле, де компоненти потоку піддаються додатковому обробленню [6]. 

Для високоефективного оброблення (ККД = 93…97%) великих обсягів водних середовищ застосовують гід-
родинамічні струменеві кавітатори (ГДСК), у яких нагрівання рідини здійснюється за рахунок перетворення 
енергії співударних струменів рідини в теплову [7]. Характерною ознакою струменевих апаратів є виникнення 
явища “суперкавітації”, тобто створення каверн значних розмірів, які змикаються за межами робочих органів, 
що запобігає кавітаційному руйнуванню останніх. 

Розроблено конструкцію ГДСК, у якій введення нових елементів (гідрофона, мікропроцесора, реверсивного 
двигуна, шарнірного та зворотно-поступального механізмів) дає змогу змінювати просторове розташування 
кавітувальних елементів (сопел) і в автоматичному режимі регулювати кут між осями суміжних сопел і поздо-
вжньою віссю корпусу, забезпечуючи оптимальні умови перебігу технологічних процесів у кавітаційних полях 
навіть за зміни температури і, відповідно, реологічних властивостей (в’язкості, густини тощо) водних гетеро-
генних середовищ, у яких ці поля генерують. Позитивна особливість розробленої конструкції ГДСК – можли-
вість управління ефективністю кавітаційного оброблення безпосередньо під час здійснення певного технологі-
чного процесу, що забезпечує його безперервність і гнучкість. 

На основі математичного оброблення (з використанням методу Брандона) результатів калориметричного 
методу дослідження інтенсивності розвитку кавітаційних явищ встановлено оптимальні умови кавітаційного 
оброблення водних середовищ у ГДСК. Вони знаходяться в площині значень тиску на вході у кавітатор – 
0,54…0,6 МПа, діаметра сопла – 1,6±0,1 мм, кількості сопел – 4…5 од., кута атаки струменів – 144…180 град. 
[8]. За таких умов величина теплової енергії, що виділяється внаслідок кавітації, є більшою 2,5 МДж, що відпо-
відає ККД=91%. Враховуючи збільшення ймовірності ерозії кавітувальних елементів (сопел) за наближення 
величини кута атаки струменів до 180 град., вважали за доцільне обмежити область значень кута атаки у діапа-
зоні – 144…170 град. 

ВИСНОВКИ. Залежно від способу підведення енергії до системи та рівномірності її розподілу за січенням 
апарату пристрої для генерування кавітації поділяють на акустичні (ультразвукові), гідроакустичні (низько- та 
високочастотні вібраційні, пульсаційні), розрядно-імпульсні та гідродинамічні. Для цілеспрямованого оброб-
лення великих обсягів водних середовищ найчастіше застосовують гідродинамічні струменеві кавітатори. Ене-
ргетичний ККД цих пристроїв перевищує 90%.  
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ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В КУСОЧНО-ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Циганкова Г.А. 
Національний університет харчових технологій 
вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01033, Україна. E-mail: tsgk.anna@gmail.com  
Приведено результати чисельного дослідження розв’язку задачі розрахунку магнітного поля в області з зубча-
то-пазовою поверхнею та проведеного аналізу нерівномірного розподілу поля для різної геометрії зубців і пазів. 
Ключові слова: напруженість магнітного поля, магнітна проникність  
 

NUMERICAL MAGNETIC FIELD STUDY IN A PIECEWISE HOMOGENEOUS MEDIUM 
Tsygankova G. 
National University of Food Technologies 
68, Volodymyrska st., Kyiv, 01033, Ukraine. E-mail: tsgk.anna@gmail.com  
The results of the numerical study of the solution of the problem of calculating the magnetic field in the area with the 
cog-grooved surface and the analysis of the uneven field distribution for different geometry of the teeth and grooves are 
given. 
Key words: magnetic field strength, magnetic permeability  
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У багатьох електротехнічних пристроях виконання магнітопроводів у вигляді 
зубчато-пазової конструкції використовується і як засіб закріплення стержнів обмотки в пазах, так і для дефор-
мації магнітного поля. В електродинамічному гальмі ярмо індуктора також виконується у вигляді чергування 
зубців і пазів для деформації постійного магнітного поля, що дозволяє отримати змінне поле в провідному дис-
ку-якорі. Ступінь неоднорідності магнітного поля в повітряному проміжку зубчато-пазового ярма індуктора 
суттєво впливає на значення електродинамічних зусиль та електромагнітного взаємозв`язку якоря і індуктора 
електродинамічного гальма.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянуто задачу розрахунку магнітного поля в області з од-
носторонньою зубчато-пазовою конструкцією в декартовій системі координат та лінійній постановці. В даній 
постановці існують лише дві складові напруженості магнітного поля Hx, Hy. Рівняння поля розглядаються в по-
вітряних середовищах над зубцевою поверхнею І та в пазах ІІ. Розв’язки рівнянь поля в тангенційному напрям-
ку знайдено методом відокремлення змінних в І та ІІ областях з урахуванням просторової симетрії. Знаходжен-
ня постійних інтегрування із умов на межі розподілу двох середовищ при у=0 приводить до наступних функці-
ональних рівнянь 
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Нескінченна алгебраїчна система рівнянь (3) розв`язана методом редукції за запропонованим алгоритмом. За 
розв’язками розроблено програмне забезпечення та проведено аналіз особливостей розподілу поля. Виконані 
чисельні розрахункові експерименти при варіації співвідношень ширини пазу та товщини зубців, глибини пазу 
та інших параметрів, дозволяють оптимізувати зубчато-пазову конструкцію магнітної системи. Чисельним екс-
периментом досліджено особливості збіжності рядів, у вигляді яких отримано розв’язки для напруженості маг-
нітного поля. В цілому задовільно ряди збігаються при n≈ 100. Однак в особливих точках та у випадках, коли 
геометричні розміри, перш за все, величини (h-d1) і d1 не сумірні збіжність погіршується. Криві залежності на-
пруженості магнітного поля від координати х є не монотонними на окремих ділянках навіть при n≈ 300. 

ВИСНОВКИ. Чисельні дослідження підтвердили основні закономірності розподілу магнітного поля в такому 
кусочно-однорідному середовищі, і перш за все, прояв крайового ефекту в області розриву магнітної проникно-
сті, в точках переходу від межі зубець-паз до межі зубець-зазор. Виявлено, що магнітне поле уже на відстані від 
зубця лише ¼ зубцевого ділення стає практично однорідним.  

mailto:tsgk.anna@gmail.com
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ВИБІР КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  
ДОКУМЕНТООБІГУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Шевченко І.О., науковий керівник Самойлов А.М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: igor.shevchenko8008@gmail.com 
Стаття присвячена вибору топології комп'ютерної мережі для дешевого рогортання інформаційної системи до-
кументообігу для організації. Встановлено, що використання мережі Ethernet може об'єднати базу даних та офі-
сну мережу для документообігу організації.  
Ключові слова: мережа, топологія, документообіг, сервер. 

 

CHOICE OF THE COMPUTER NETWORK FOR INFORMATION SYSTEM OF DOCUMENTS 
FLOW FOR ORGANIZATION 

Shevchenko I. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University  
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: igor.shevchenko8008@gmail.com 
Article is devoted choice of the computer network topology for cheaper depolyment of information system of docu-
ments flow for organization. It is set that right using Ethernet network for document flow system, that brings together 
data base and office networking. 
Key words: network, topology, server, document flow. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Використання електронного документообігу за останнє десятиріччя набуває ак-

туальності у приватному та державній сферах, у організаціях, виробництві, об'єктах соціального призначення. 
Основною метою інформаційної системи документообігу є забезпечення руху документів в установі від момен-
ту створення або від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву. Актуальною ознакою 
інформаційної системи документообігу є розвинена комп’ютерна мережа, здатна до масштабування, тобто збе-
рігання якісних технічних характеристик обробки документів у процесі розвинення організації.  

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Документи зберігаються або завантажуються в певні виділе-
ні теки (каталоги) організації. Теки розподілені відповідно до ієрархічної структури підрозділу організації. 
Створювати, модифікувати, видаляти створені документи має право особа, наділена відповідними правами.  

Таким чином, для організації електронного документообігу на сервері організації створюється база даних, 
що зберігає всі створені документи. Доступ до бази даних здійснюється через браузер. Підтримку браузера ви-
значає розробник створеного інтерфейсу.  

Метою даної роботи є вибір типу та топології мережі щодо реалізації інформаційної системи документообі-
гу організації. 

Для інформаційної системи документообігу організації потрібно, щоб робочі станції мережі забезпечили 
можливість доступу по локальній мережі та до Інтернету. Тому у комп’ютерну мережу потрібно залучити сер-
вер. З точки зору рангу мережі потрібно забезпечити організацію серверною мережею з підтримкою доступу 
будь-якої робочої станції до серверу з документами та обладнанням доступу до Інтернету. 

Усі види стандартів Ethernet (у тому числі Fast Ethernet і Gigabit Ethernet) використовують один і той же ме-
тод поділу середовища передачі даних – метод доступу до середовища передачі даних, званий методом колек-
тивного доступу з розпізнанням несучої і виявленням колізій CSMA / CD (Carrier Sense Multiply Access with 
Collision Detection). Тому використання такої мережі може забезпечити розгалужене середовище передачі з мо-
жливістю зміни інформаційної швидкості за рахунок зміни обладнання Fast Ethernet на Gigabit Ethernet без зай-
вих глобальних витрат коштів та ресурсу організації.  

Комутуючі концентратори, або просто комутатори (switch), дозволяють кожній станції використовувати се-
редовище передачі без конкуренції з іншими, завдяки буферизації вхідних даних і передачі їх станції-
одержувачу тільки тоді, коли його порт відкритий. Комутатори можуть визначити місце призначення отрима-
них даних, тому передають їх тільки комп’ютерам, для яких ці дані призначаються.  

У мережі 100ВАSЕ–ТХ (Рисунок 1) застосовується зіркоподібне з’єднання. Це означає, що кожен пристрій 
підключається власним кабелем до концентратора, на кожен концентратор можна підключити інший сегмент 
через інший концентратор. 

До робочої станції «зірки» може під’єднуватися один кабель, за яким відбувається передача в обох напрям-
ках, або два. У випадку використання двох кабелів, кожен кабель передає в одному з двох протилежних напря-
мків. 

Загальним недоліком для всіх топологій типу «зірка» (як активної, так і пасивної) є значно більша, ніж в ін-
ших топологіях, витрата кабелю, що істотно впливає на вартість мережі в цілому і ускладнює прокладання ка-
белю. Але якщо використати у монтажу та розвертанні мережі кабелі з широкою смугою передачі, наприклад 
категорії 5е, 6, мережа може бути розгорнута на більших кількостях сегментів та продуктивностях. Особливо 
така заміна чутлива до збільшення продуктивності, якщо розгортати обладнання Gigabit Ethernet на існуючу 
продуктивну кабельну систему. 

Якщо говорити про стійкість «зірки» до відмов робочих станцій, то вихід з ладу периферійного комп'ютера 
або його мережного устаткування жодним чином не відбивається на функціонуванні мережі, проте, будь-яка 
відмова центрального пристрою робить мережу цілком непрацездатною. Обрив кабелю або коротке замикання 
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в топології «зірка» порушує обмін лише з одним комп'ютером, решта комп'ютерів може нормально продовжу-
вати роботу.  

 
 

Рисунок 1 – Компьютерна мережа топології «зірка» 100BASE–TX для використання у інформаційній систе-
мі документообігу з декількома сегментами та можливістю нарощування 

  

Це істотно спрощує мережне устаткування і позбавляє від необхідності застосування додаткових, зовнішніх 
пристроїв контролю мережі. Проблема загасання сигналів в лінії зв'язку вирішується простіше, оскільки кожен 
приймач завжди отримує сигнал одного рівня та віддалені сегменти мають подовжені сегменти спеціальними 
інженерними рішеннями.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, компьютерна мережа для інформаційної системи документообігу організації 
може мати топологію «зірка» серверного рангу з підтримкою виходу до мережі Інтернет. Мережа 100BASE–TX 
відповідає основним властивостям, щодо контролю роботи мережі, обмеження доступу сторонніх осіб до важ-
ливих для мережі точок під’єднання.  

Комп’ютерна мережа має бути змонтована з мережевим кабелем категорії 5е, 6. Топологія «зірка», що має 
декілька сегментів, може бути легко масштабована. Така топологія має властивості збереження продуктивності 
з умовою розширення кількості підключених робочих станцій у нових сегментах. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВ3-117 НА ОСНОВЕ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, Украина, 39600. E-mail: yurkoalexe@gmail.com 
Показана возможность применения нейронных сетей для решения задачи классификации режимов работы 
авиационного двигателя ТВ3-117. Решение задачи классификации режимов работы авиационного двигателя в 
нейросетевом базисе позволяет более эффективно и качественно решить данную задачу, с меньшими затратами 
времени и вычислительных ресурсов. 
Ключевые слова: авиационный двигатель, режимы работы, нейронная сеть. 
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail: yurkoalexe@gmail.com 
The paper shows the possibility of using neural networks to solve the problem of classifying the modes of operation of 
the aircraft engine TV3-117. The solution of the problem of classifying the modes of operation of an aircraft engine in 
the neural network basis makes it possible to more effectively and efficiently solve this problem with less time and 
computational resources. 
Key words: aircraft engine, operating modes, neural network. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Известно, что реализация FDI-метода позволяет максимально учесть индиви-

дуальные особенности авиационного двигателя ТВ3-117 путем использования математической модели, которая 
адаптируется (подстраивается) под индивидуальные характеристики последнего [1]. При использовании 
нейронных сетей для решения задач контроля и диагностики состояния авиационного двигателя ТВ3-117 име-
ющаяся априорная информация предъявляется нейронной сети в виде готовых решений (задачников), на основе 
которых осуществляется процесс ее обучения (дообучения). При оценке качества работы сети на ее вход пода-
ются данные из тестовой выборки, на основе которых она вычисляет вектор отклонений (разность между выхо-
дом нейронной сети и желаемыми характеристиками). 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Классификация и распознавание классов состояний дина-
мического объекта необходимы для согласования стратегии оптимального управления с состоянием объекта. 
Будем полагать, что поведение авиационного двигателя ТВ3-117 как сложного динамического объекта может 
быть представлено в виде уравнений в пространстве состояний: 

          , , , ;X t F X t U t V t A t       (1) 

        , , ;Y t G X t U t V t        (2) 
где X(t) – вектор переменных состояния двигателя; U(t) – вектор управляющих воздействий; V(t) – вектор 

внешних возмущающих воздействий; Y(t) – вектор наблюдаемых (выходных) координат; F, G – нелинейные 
вектор-функции. Тогда основными причинами смены состояний двигателя можно считать изменение векторов 
U(t) и V(t), параметров авиационного двигателя A(t), а также изменение операторов F и G при его функциони-
ровании. 

На рис. 1 показан ориентированный граф, описывающий процесс 
смены режимов работы (классов состояний) авиационного двигателя. 

На рис. 1 показано: H1 – класс установившихся режимов, для ко-
торых U(t) = const, A(t) = const, F(t) = const; H2 – класс режимов, со-
провождающихся линейным трендом параметров, для которого U(t) = 
const, A(t) = var, F(t) = var; H3 – класс переходных режимов работы 
(состояний), для которых U(t) = var, A(t) = const, F(t) = const; H4 – 
класс неустановившихся режимов работы (разгон, дросселирование), 
для которых U(t) = var, A(t) = var, F(t) = var. 

Кроме перечисленных (исправных) состояний различают класс 
неисправных (отказовых) состояний, характеризуемый изменением 
класса операторов F и G в (1) и (2).  

При этом классификация состояний авиационного двигателя ТВ3-
117 теоретически возможна в пространстве состояний, если использовать переменные состояния как параметры 
классификации. Однако, доступными для наблюдения являются компоненты вектора Y(t), включающие адди-
тивные случайные шумы измерений. Следовательно, существует проблема определения рабочего набора при-
знаков для построения решающих правил, инвариантных к случайным шумам наблюдений. Другой проблемой 
повышения качества распознавания является повышение точности определения границ классов состояний 
авиационного двигателя. Эта проблема обусловлена тем, что они существенно зависят от соотношений между 
динамическими параметрами двигателя (и спектральными характеристиками всех видов воздействия и возму-
щений, имеющих случайный характер, и, следовательно, являются условными). 

Основным методом, на базе которого осуществляется процесс классификации режимов работы авиационно-
го двигателя является Байесовский подход [2]. При этом оценивается условная вероятность по формуле: 
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      (3) 

где  jP r k  – вероятность j-го диагноза, т.е. рассматриваемый динамический режим принадлежит к подмноже-

ству mrj. Здесь величина  jP r k  является апостериорной вероятностью, т.е. определяется после получения 

информации по комплексу признаков k = (k1, k2,…, kn). Элемент  jP k r  определяет вероятность появления 
реализованного комплекса признаков у подмножества mrj. 

H1 H2 H3

H4

 
Рисунок 1 – Модель процесса измене-
ния классов состояний авиационного 

двигателя ТВ3-117 
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К недостаткам данного метода следует отнести: 
‒ необходимость учета больших объемов априорной и апостериорной информации о мощности и спек-

тральной плотности воздействий, погрешностях измерений на всех режимах работы двигателя; 
‒ классификация осуществляется только на установившихся режимах работы двигателя; 
‒ низкое качество классификации из-за погрешностей оценок масштаба распределения, обусловленных как 

недостоверной априорной информацией о вероятностных характеристиках классов, так и погрешностями вы-
числений, и близостью центров распознаваемых классов. 

В [3] повышение качества классификации режимов работы авиационного двигателя осуществляется за счет 
увеличения компактности анализируемых сигналов каждого класса относительно центров группирования путем 
выбора вида нелинейного преобразования пространства классифицируемых параметров. При этом происходит 
изменение расстояния между классами, такое при котором меры близости классов в выбранной метрике увели-
чиваются. 

В настоящее время процесс классификации режимов работы авиационного двигателя ТВ3-117, как правило, 
осуществляется вручную, с участием высококвалифицированного специалиста, длительная и монотонная рабо-
та которого, с одной стороны, может привести к ошибкам классификации, а с другой стороны, к значительным 
временным затратам. 

Для ликвидации перечисленных выше недостатков автором предлагается алгоритм решения задачи класси-
фикации режимов работы авиационного двигателя ТВ3-117 на основе нейронных сетей.  

Имеется временной ряд, образованный наборами данных по результатам измерения газодинамических па-
раметров двигателя y1(t), y2(t), …, yN(t) на некотором интервале наблюдения от t1 до t2. Требуется выделить ха-
рактерные участки временного ряда, соответствующие определенным к классам S1, S2, …, Sk состояний авиаци-

онного двигателя ТВ3-117 0
1

k

S S

 

 , где S0 – класс возможных режимов (исправных состояний) двигателя. 

Процедура решения данной задачи с помощью нейронной сети показана на рис. 2, где F(t) – вектор желае-
мых выходных реакций нейронной сети:         1 2, ,..., MF t F t F t F t , ξ1, …, ξM – выходы нейронной сети; 
ε1(t), …, εM(t) – значения вектора ошибки на выходе нейронной сети. 

Обучение нейронной сети сводит-
ся к следующему. На входы нейрон-
ной сети подаются «отрезки» времен-
ного ряда y1(t), …, yN(t) на некотором 
интервале наблюдения от ti до ti+1, 
принадлежащие заведомо известным 
классам (режимам работы) двигателя 
Sα, (α = 1, 2, ..., k). Желаемыми реак-
циями нейронной сети в каждом слу-
чае будет двоичное представление 
номера распознаваемого класса α. 
Например, классу установившихся 

режимов авиационного двигателя ТВ3-117 соответствует код (0, 0) на выходе нейронной сети, классу переход-
ных режимов – код (0, 1), классу неустановившихся режимов – код (1, 0) и т.д. Ошибка обучения нейронной 
сети определяется следующим образом: 

 2

1
min.

m

i
i

E t


         (4) 

Минимуму ошибки (4) соответствует обученная сеть, решающая задачу распознавания (классификации) ре-
жимов работы авиационного двигателя ТВ3-117. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, решение задачи классификации режимов работы авиационного двигателя ТВ3-
117 в нейросетевом базисе позволяет более эффективно и качественно решить данную задачу, с меньшими за-
тратами времени и вычислительных ресурсов, но сравнению с использованием классических методов (напри-
мер, метода Байеса). 
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Рисунок 2 – Схема нейросетевого классификатора состояний авиаци-

онного двигателя ТВ3-117 
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ВПЛИВ ІНФРАЗВУКУ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 
Благодарь А.Д., Компанієць Б.Ю., Кухаренко Д.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.E-mail: dkuch100@gmail.com 
Проведено аналіз впливу інфразвуку на живі організми. Інфразвук має як негативний так і позитивний вплив на 
живий організм. Для деяких тварин, використання інфразвуку – це можливо один із основних засобів для ви-
живання у дикій природі. 
Ключові слова: інфразвук, біоорганізми, низькочастоне коливання 

 
ANALYSIS OF THE ANATOMIC FEATURES OF THE TREE BUILDING  

FOR FURTHER RECONSTRUCTION 
Blagodar A., Kompaniets B., Kukharenko D. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: dkuch100@gmail.com 
The analysis of influence of infrasound on living organisms is carried out. Infrasound has both a negative and a positive 
effect on a living organism. For some animals, the use of infrasound is perhaps one of the main means of survival in the 
wild. 
Key words: infrasound, bioorganisms, low frequency oscillations. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Світ повний звуків, але не всі вони чутні людському вуху. Не сприймає воно і 
інфразвуки. Це звукові хвилі, які збуджують тіла, які вчиняють менше 20 коливань в секунду. У природі джере-
лом таких звуків можуть бути руху повітряних мас, коливання води у великій водоймі, биття серця або інше 
повільно вібруюче тіло. Подає свій "голос" промисловість і транспорт. Але іноді звичний хор порушується ка-
таклізмами. Справа в тому, що бурі, цунамі, землетруси, урагани, підводні та підземні вибухи, пожежі, теж ге-
нерують інфразвук. Він добре поширюється на великі відстані, тому може бути передвісником катастрофи. Ось 
медузи, здатні сприймати інфразвук і, завдяки йому, відчувають шторм майже за добу, що дозволяє їм заздале-
гідь сховатися на глибині. Можливо це тому, що шторм генерує інфразвукову хвилю, яка рухається значно 
швидше свого джерела. Тепер, завдяки вченим, і у людей є можливість навчитися "читати" інфразвукові пос-
лання. Інфразвуки, з їх ще маловивченими властивостями, постійні супутники людини. Тому дослідження 
впливу інфразвуку на біоорганізми є актуальною задачею. 

МЕТА РОБОТИ. Застосування інфразвуку, як засобу для підвищення ефективності протікання біологічних 
процесів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Інфразвук – це механічні коливання, що поширюються в сере-
довищі з частотою нижче мінімальної звуковий частоти і не перевищує 20 Гц. Інфразвук поширюється в сере-
довищах в вигляді поздовжньої хвилі, в якій частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі. Звукові 
хвилі частотного діапазону від 20 Гц і нижче характеризуються високу проникаючу здатність, вони поширю-
ються на великі відстані і при цьому майже не послаблюються [1, 5]. 

В.Д. Кузнєцов вивчав інфразвуковий фон в місті Томську протягом 2000 року. Він зосередив свою увагу на 
інфразвукових шумах з частотами від 0,01 до 1,6 Герца. Було досліджено, що ця частота відповідає інфразвуку, 
який генерується невеликими лісовими пожежами. Довгий час інфразвук відносили до негативних для людини 
факторів. Пов'язано це з тим, що при поширенні через тверді середовища інфразвукова хвиля викликає вібра-
цію. Саме вібрація і несе провину за всі негативні моменти інфразвуку.  

В кінці 60-х років французький дослідник Гавро виявив, що інфразвук певних частот може викликати у лю-
дини тривожність і занепокоєння. Інфразвук з частотою 7 Гц смертельний для людини. Дія інфразвуку може 
викликати головні болі, зниження уваги і працездатності і навіть іноді порушення функції вестибулярного апа-
рату. Ритми характерні для більшості систем організму людини лежать в інфразвукових діапазоні: 

- скорочення серця 1-2 Гц; 
- дельта-ритм мозку (стан сну) 0,5-3,5 Гц; 
- альфа-ритм мозку (стан спокою) 8-13 Гц; 
- бета-ритм мозку (розумова робота) 14-35 Гц [3]. 
Внутрішні органи вібрують теж з інфразвукових частотами. У інфразвуковому діапазоні знаходиться ритм 
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кишечника. На думку Гавро, при 7 Гц можливий параліч серця і нервової системи. Досить ефективно, в сенсі 
впливу на людину, задіяння механічного резонансу пружних коливань з частотами нижче 16 Гц, зазвичай не 
сприймаються на слух. Найнебезпечнішим тут вважається проміжок від 6 до 9 Гц. Значні психотропні ефекти 
найсильніше висловлюється на частоті 7 Гц, співзвучною альфаритм природних коливань мозку, причому будь-
яка розумова робота в цьому випадку робиться неможливою, оскільки здається, що голова ось - ось розірветься 
на дрібні шматочки. Звук малої інтенсивності викликає нудоту і дзвін у вухах, а також погіршення зору і несві-
домий страх. Звук середньої інтенсивності засмучує органи травлення і мозок, народжуючи параліч, загальну 
слабкість, а іноді сліпоту. Пружний потужний інфразвук здатний пошкодити, і навіть повністю зупинити серце. 
Зазвичай неприємні відчуття починаються з 120 дБ напруженості, що травмують - з 130 дБ. Інфрачастоти бли-
зько 12 Гц при силі в 85-110 дБ, наводять напади морської хвороби і запаморочення, а коливання частотою 15-
18 Гц при тій же інтенсивності вселяють почуття занепокоєння, невпевненості і, нарешті, панічного страху. 
Може бути, в цьому також "винен" резонанс. У фізиці резонансом називають збільшення амплітуди коливань 
об'єкта, коли його власна частота коливань збігається з частотою зовнішньої дії. Якщо таким об'єктом виявить-
ся внутрішній орган, кровоносна або нервова система, то порушення їх функціонування і навіть механічне по-
шкодження, цілком реально. Медики звернули увагу на небезпечний резонанс черевної порожнини, що має мі-
сце при коливаннях з частотою 4-8 Гц. Спробували стягувати (спочатку на моделі) область живота ременями. 
Частоти резонансу дещо підвищилися, проте фізіологічний вплив інфразвуку не послабило. Вплив інфразвуку 
на деякі органи і системи: легені і серце, як всякі об'ємні резонуючі системи, також схильні до інтенсивних ко-
ливань при збігу частоти їх резонансів з частотою інфразвуку. Найменше опір інфразвуку надають стінки леге-
нів, що врешті-решт може викликати їхнє пошкодження. При впливі на мозок, картина взаємодії з інфразвуком 
особливо складна. Невеликий групі випробуваних було запропоновано вирішити нескладні завдання спочатку 
при впливі шуму з частотою нижче 15 герц і рівнем приблизно 115 дБ, потім при дії алкоголю і, нарешті, при 
дії обох факторів одночасно. Була встановлена аналогія впливу на людину алкоголю і інфразвукового опромі-
нення. При одночасному вплив цих факторів ефект посилювався, здатність до найпростішої розумової роботи 
помітно погіршувалася. В інших дослідах було встановлено, що і мозок може резонувати на певних частотах. 
Крім резонансу мозку як пружно-інерційного тіла виявилася можливість "перехресного" ефекту резонансу інф-
развуку з частотою α- і β- хвиль, що існують в мозку кожної людини. Ці біологічні хвилі виразно виявляються 
на енцефалограма, і за їх характером лікарі судять про ті чи інші захворювання мозку. Висловлено припущення 
про те, що випадкова стимуляція біохвиль інфразвуком відповідної частоти може впливати на фізіологічний 
стан мозку. 

У дослідах французьких акустиків і фізіологів 42 молодих людини на протязі 50 хвилин піддалися впливу 
інфразвуку з частотою 7.5 Гц і рівнем 130 дБ. У всіх випробовуваних виникло помітне збільшення нижньої ме-
жі артеріального тиску. При дії інфразвуку фіксувалися зміни ритму серцевих скорочень і дихання, ослаблення 
функцій зору та слуху, підвищена стомлюваність і інші порушення. В процесі еволюції у людини, мабуть, сфо-
рмувався центр, чутливий до інфразвукових коливань, провісників землетрусів і вулканічних вивержень. Ком-
плекс реакцій, які повинні виявлятися при дії на цей центр: уникати замкнутих просторів, для того щоб не пот-
рапити в завал; прагнути піти від поруч знаходяться об'єктів, що загрожують обвалитися; бігти «світ за очі», 
для того щоб вийти з району стихійного лиха. І зараз можна спостерігати подібну реакцію у багатьох тварин. 
Слон, що крокує по землі посилає інфразвукові сигнали, які, як показали недавні дослідження, поширюються 
більш ніж на 30 км. Переносячи вагу свого тіла з однієї ноги на іншу, слони біля озера роблять те ж, що робимо 
ми, коли повертаємо голову з боку в бік, намагаючись визначити, звідки доноситься далекий звук. Вібрації зем-
лі (інфразвуки) уловлюються слонячими ногами, піднімаються вгору по кістках тулуба, посилюються кістками 
черепа і нарешті досягають кісточок в середньому вусі. 

Завдяки цьому слони чують інфразвуки, частота яких настільки низька, що наші вуха їх не сприймають. Ро-
ків 20 тому стало відомо, що слони здатні видавати інфразвуки не тільки за допомогою ніг, але і носовими ям-
ками. Частота цих звуків становить від 14 до 35 Гц. Їх енергія невелика, але вони поширюються на величезні 
відстані. За допомогою інфразвуків слони можуть повідомляти один одному про знайдені водойми або про не-
безпеку.  

Фізичні принципи розповсюдження поздовжньої хвилі у просторі можна представити системою рівнянь: 
Dx=Dmx sin(km-ωt); 
Dy=Dmy sin(km-ωt); 
Dz=Dmz sin(km-ωt), 

де k=2π/λ, λ – довжина хвилі, ω=2 πf, f – частота, Dx – зміщення в точці m в момент часу t відносно осі x, Dy – 
зміщення в точці m в момент часу t відносно осі y, Dz – зміщення в точці m в момент часу t відносно осі z, Dmx – 
максимальне значення цього зміщення відносно осі x (амплітуда), Dmy – максимальне значення цього зміщення 
відносно осі y, Dmz – максимальне значення цього зміщення відносно осі z. 

ВИСНОВКИ. У роботі зроблений огляд впливу інфразвуку на живі організми. Це фізичне явище мало відо-
ме. Інфразвук має як негативний так і позитивний вплив на живий організм. На одних частотах, наприклад, лю-
дина буде одужувати при лікуванні раку (видалення пухлин), в мікрохірургії ока, а на других вона загине. 
Вкрай небезпечна для людини частота в 7 Гц. Для інших тварин – це можливо один із основних засобів для ви-
живання у дикій природі. Запропонована система рівнянь для опису розповсюдження поздовжньої хвилі у про-
сторі.  
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АУДІО КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІЙ ДИХАННЯ ЗА ПАРАМЕТРАМИ СПЕКТРА ЕЕГ 
Бойчик К.О. Науковий керівник доц., к.т.н Богомолов М.Ф. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”  
м. Київ, Україна. E-mail: boychikksenia@gmail.com 
Проведено дослідження ефективності дії аудіо сигналів різного компонентного складу на механізми централь-
ної нервової регуляції функцій зовнішнього дихання.  
Ключові слова: бронхообструктивний синдром, спірографія, електроенцефалографія, перетворення Фур’є. 

 
AUDIO CORRECTION OF THE RESPIRATORY FUNCTION USING THE EEG SIGNAL 
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National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute" 
street Academician Yangel, 16/2, Kyiv, 03056 Ukraine. E-mail: boychikksenia@gmail.com 
The study of the effectiveness of the audio signals of various component composition on the mechanisms of central 
nervous regulation of external respiration functions was conducted. 
Key words: bronchoobstructive syndrome, spirography, electroencephalography, Fourier transform. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наш час існує необхідність вивчення ефективності методик, що можна засто-

совувати для профілактики та зменшення розвитку психосоматичних захворювань. Одним з таких психосома-
тичних явищ є бронхообструктивний синдром (БОС), який регулюється нейрорефлекторними механізмами [1]. 
Для його нормалізації розглядається впровадження аудіо корекції, оскільки на сьогодні існує потреба у пошуку 
здоров’язберігаючих немедикаментозних технологій, які сприятимуть активації резервних та адиптаційних мо-
жливостей організму.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Обструктивний тип порушень вентиляції обумовлений зву-
женням дихальних шляхів і підвищенням динамічного опору потокам дихальних сумішей газів [2]. Важлива 
роль в комплексному лікуванні хворих з БОС відводиться методам психологічної корекції, серед яких все біль-
ший і закономірний інтерес викликає музична терапія. 

Щоб діагностувати БОС необхідне проведення спірометрії, найголовнішими показниками якої при бронхіа-
льній обструкції є [3]: 

– Форсована життєва ємність легень – об'єм повітря, що видихається при максимально швидкому і сильному 
видиху (ФЖЄЛ, л). 

– Об'єм повітря, що видихається протягом першої секунди форсованого видиху (ОФВ1, л). 
– Миттєва об'ємна швидкість після видиху 25%, 50%, 75% ФЖЕЛ, що відраховуються від початку видиху 

(МОШ25, МОШ50, МОШ75 відповідно, л/с). 
– Індекс Тіффно (ОФВ1/ФЖЄЛ, %). 
 Констатувати бронхіальну обструкцію можна, коли ОФВ1 знижується і має значення <80% від належної 

величини, а ІТ стає меншим за 70%. Погіршення ІТ відносять до найбільш ранніх проявів БОС, навіть, якщо 
при цьому показник ОФВ1 має відносно велике значення. Дані показники виступають у ролі діагностичного 
критерію бронхіальної обструкції та дозволяють дослідити ступінь її тяжкості. Зниження МОШ25 вказує на 
уповільнення потоку повітря в кінці видиху. Такі зміни відбуваються через звуження бронхів [3].  

Для хворих з бронхообструктивним синдромом характерні особливості в змінах не лише спірограми, а й 
електроенцефалограми. Вчені довели, що, наприклад, у пацієнтів з діагнозом «бронхіальна астма» спостеріга-
лася нестійка біоелектрична активність. Зменшувалася вираженість альфа-ритму, а у ряді відведень доміную-
чими ставали повільнохвальові ритми. С.В. Ловицький вивчаючи патогенез бронхіальної астми дійшов до вис-
новку, що реактивність бронхів і характеристики біопотенціалів кори головного мозку знаходяться в достовірно 
стійкому взаємозв’язку. В такому випадку це свідчить про те, що центральний регуляторний механізм нервової 
системи бере участь у формуванні порогу чутливості і реактивності бронхів [4]. 

Отже, під час нашого дослідження були вивчені як показники функції зовнішнього дихання за даними спі-
рографії, так і спектральні характеристики біоелектричної активності мозку за допомогою електроенцефалог-
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рафії (ЕЕГ) у відповідь на аудіо-сигнал. 
Для природної стимуляції головного мозку з метою регулювання фізіологічних функцій і активації фізично-

го ресурсу людини використовувалися музичні уривки, які були обрані на основі аналізу літератури з функціо-
нальної музики. Таким чином, було підібрано наступні мелодії: шум океану – аудіо сигнал 1, колискова – аудіо 
сигнал 2, «Чарівна флейта» Моцарта – аудіо сигнал 3.  

Проведене дослідження показує, що вплив аудіо сигналів з різними спектральними характеристиками приз-
водить до змін показників, цінних в діагностиці проявів бронхіальної обструкції. Порівнюючи одержані резуль-
тати, маємо, що найкраще збільшення параметрів функції дихання спостерігаються після прослуховування 
«Чарівної флейти». Наприклад, ОФВ1 збільшувався у 80% обстежених на 13,7±1,1%, а ІТ – у 50% обстежених 
на 7,6 ±0,5%. Також було виявлено, що у чотирьох обстежуваних після прослуховування «Чарівної флейти» 
покращилися абсолютно усі спірографічні показники, що є важливими при виявленні та лікуванні бронхообст-
руктивного синдрому. 

Оскільки найкращі зміни параметрів спірографії відбулися після прослуховування відривку «Чарівної флей-
ти» Моцарта, розглянемо що відбувалося у цей час з біоелектричною активністю головного мозку пацієнтів. 

Прослідкувавши як змінювалися потужності основних ритмів обстежених отримали, що переважно збіль-
шується активність альфа-ритму – у 50% пацієнтів. Зміна абсолютної спектр потужності (АСП) альфа-ритму 
відносно АСП фонової ЕЕГ складає 28,8±0,2%. Розглянемо, як змінюється відображення альфа-ритмів (рис.1) 
по відведенням до і після прослуховування «Чарівної флейти». 

 

 
А Б 

Рисунок 1 – Наявність альфа-ритмів по відведенням до (А) та після (Б) прослуховування «Чарівної флейти» 
 

Наступним кроком було важливо визначити які саме частоти призводять до збільшення потужності альфа-
ритму. На ЕЕГ було виокремлено ділянки з чітким збільшенням вираженності альфа-ритму. Ці ділянки відпові-
дають певному часовому проміжку аудіо сигналу 3, на якому і варто дослідити його характерні частоти (рис. 2). 
Отримати фізичні параметри акустичних сигналів можна за допомогою спектрального аналізу, що базується на 
перетворенні Фур’є. Для визначення характеристик обраних мелодій було застосовано середовище Matlab, що 
дозволяє проводити обробку сигналів завдяки вбудованим в нього математичним функціям. 

Наведений рисунок свідчить, 
що даний відрізок мелодії лежить 
в середньочастотному діапазоні, 
щоб краще зрозуміти, яка частота 
є домінуючою, розглянемо більш 
детально діапазон середніх час-
тот. З рисунку 2 (Б) видно, що 
найбільш вираженою є частотою 
800Гц. 

ВИСНОВКИ. У результаті 
проведених досліджень виявлено 
покращення показників системи 
зовнішнього дихання обстежених 
у відповідь на вплив аудіо сигна-

лом. Також обрані мелодії надали значні відмінності в характеристиках біоелектричної активності головного 
мозку. При дії класичної музики з певним спектром частот відбувається генералізоване збільшення спектраль-
ної потужності ритмів по корі головного мозку. В майбутньому більш поглиблене дослідження дозволить діз-
натися частоти, які також сприяють нормалізації стану хворих з БОС. Це дасть змогу створити звуковий ряд і 
спроектувати прилад для його генерації за допомогою програмного забезпечення Dip Trace та Solid Works. 
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Рисунок 2 – Частотний аналіз відривку аудіо сигналу в усьому чутному 
діапазоні (А) та в його проміжку (Б) 
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ЕКОЛОГІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДИНИ 

Бондаренко Ю.А. 
Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету 
вул. Перемоги, 17/6, г. Кременчук, Україна, 39605. 
Актуальність екологічних проблем підкреслюється тим, що в Міжнародному стандарті вищої освіти з фізичної 
культури є спеціальна навчальна дисципліна -- "Екологія". Оскільки всі предмети навчального плану розгляда-
ються з точки зору професії, "Екологія" на факультеті фізичної культури також вимагає професійного підходу. 
Ключові слова: екологія, фізична культура, людина. 
 

ECOLOGY OF PHYSICAL HUMAN CULTURE 
Bondarenko Yu.  
Kremenchuk Flight College of National Aviation University  
vul. Peremogy 17/6, Kremenchuk, Ukraine, 39605. 
Actuality of ecological problems is emphasized by the fact that in the International Standard of Higher Education in 
Physical Culture there is a special educational discipline - "Ecology". Since all subjects of the curriculum are considered 
in terms of the profession, "Ecology" at the Faculty of Physical Education also requires a professional approach. 
Key words: ecology, physical culture, person. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ Дану навчальну дисципліну необхідно розглядати, на наш погляд, як екологію 
фізичної культури. Екологія як область знань встановлює закономірності взаємодії організмів між собою і з на-
вколишнім їх середовищем, а на сучасному етапі це трактується як взаємодія людини з природним середови-
щем , так як фізична культура як частина загальної культури суспільства спрямована на зміцнення здоров'я, 
розвиток фізичних здібностей людини. Формування фізичної культури здійснюється за участю засобів фізичної 
культури: фізичних вправ, гігієнічних факторів, режиму праці та відпочинку, природних сил природи, які впли-
вають на організм людини комплексно. Виходячи з цього, ми розглядаємо екологію через призму фізичної ку-
льтури. Екологія фізичної культури вивчає взаємини людини з навколишнім середовищем у умовах м'язових 
тренувань в процесі зміни умов середовища проживання людини. Цей процес включає комплекс морфологіч-
них, фізіологічних перетворень в організмі, що забезпечує можливість специфічного способу життя в певних 
умовах зовнішнього середовища. Багато природних і особливо адаптогенний чинники разом з позитивним 
впливом роблять і негативний вплив на організм людини [2]. Знання закономірностей і фізіологічних механіз-
мів пристосування людини до різних клімато-географічних, виробничим умовами, до фізичних навантажень в 
залежності від екологічних закономірностей, дозволить обгрунтувати принципи їх взаємовідносин, спрямова-
них на збереження і зміцнення здоров'я людини [2], особливо в процесі його росту та розвитку з використанням 
основних засобів фізичної культури. Рухова діяльність, будучи специфічною формою людської діяльності, 
сприяє вдосконаленню організму, включаючи всі основні засоби фізичного виховання. За допомогою рухової 
діяльності здійснюється взаємодія організму з навколишнім середовищем, відбувається пристосування його до 
мінливих умов середовища. Тренований до фізичних навантажень організм стає більш стійким до мінливих 
умов середовища, а також характеризується специфічними особливостями функціонування окремих фізіологіч-
них систем як у спокої, так і під час навантаження. Наші експериментальні дослідження протягом тривалого 
часу, а також спостереження у природних умовах існування організму в процесі впливу на нього різних рухо-
вих режимів дозволили встановити закономірності функціонування серцево-судинної системи та механізмів її 
регулювання, в зокрема у зростаючому організмі. Як відомо, рухові режими різної інтенсивності можна розгля-
дати як фактори, що викликають різні зміни в організмі людини. Рухова активність в умовах наданої рухової 
свободи, як правило, веде до нормального росту і розвитку організму, зокрема його фізичних якостей, а також 
функціонального стану серця. Це ми можемо представити як екологічну норму. Посилена рухова активність, 
викликаючи значне занепокоєння всіх систем організму, зокрема серцево-судинної, веде до стимулювання про-
цесу розвитку, а також функціональному дозріванню його систем. Так, систематичні тренування плаванням 
лабораторних тварин призводять до гіпертрофії міокарда, розвитку вікової брадикардії тренованості і збіль-
шення серцевого викиду [1, 3]. Це можна розглядати як наслідок порушення екологічної рівноваги, тобто впли-
ву на організм посиленої рухового режиму. Крім того, нами було вивчено вплив на організм обмеження рухо-
вого режиму - гіпокінезії. У цих умовах ми виявили зниження темпів функціонального розвитку організму, зок-
рема серця. У лабораторних тварин сповільнюється процес вікового збільшення маси серця і маси тіла. На від-
носно високому рівні зберігається ЧСС, процес гіпертрофії міокарда розвивається малими темпами, і як наслі-
док - низькі показники серцевого викиду [1, 3]. У даному випадку ми це розглядаємо також як вихід організму з 
екологічної рухового рівноваги. Ці два рухових режиму не є крайніми варіантами рухової діяльності, тому що, 
згідно з класифікації професора Р.А. Абзалова (1985), є ще два режими рухової активності: різко посилена ру-
хова активність і різко обмежена рухова активність, які викликають більш виражені і глибокі зміни в зростаю-
чому організмі. Однак і вищевказані режими рухової активності супроводжуються значними функціональними 
змінами організму, що росте, їх можна вважати такими, що виходять за межі кордону оптимального функціону-



 
БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
67 

вання фізіологічних систем. Вони є характерними саме для даних умов взаємодії організму з самою природою 
рухової діяльності людини. Звертає на себе увагу той факт, що ці умови рухової активності не тільки по-
різному впливають на функціональний розвиток організму, а й вираженість цих змін виявляється різною. М'я-
зові тренування більшою мірою стимулюють функціональний розвиток серцево-судинної системи, а гіпокіне-
зія, навпаки, меншою мірою гальмує розвиток основних функцій організму. Проте обидва випадки можна розг-
лядати як зміна екологічної рівноваги в рухової активності людини. На наш погляд, найголовніше, що віддалені 
наслідки впливу вищевказаних відхилень в екології рухової активності організму невідомі і вимагають вивчен-
ня.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проводилися не тільки дослідження з виявлення функціо-
нальних змін організму, що росте в умовах різних рухових режимів, але також вивчалися діяльність серця і фі-
зична працездатність організму дітей в умовах загазованого атмосферного повітря [4]. Дослідження проводили-
ся зі школярами 8-10 років , де одна група проживала в умовах загазованого атмосферного повітря, інша - щодо 
чистого атмосферного повітря. Крім того, експериментальна група виконувала посилені м'язові навантаження. 
Вікове уражень показників ЧСС в спокої у дітей у групі ослабленою рухової активності незначно. Таким чи-
ном, ступінь загазованості атмосферного повітря істотно не відбилася на. показниках ЧСС. Так, якщо ЧСС в 
умовах незагазованного повітря знизилася з 79,00 +2,07 до 71,00 +1,35 уд/хв, то в загазованих умовах ці показ-
ники знаходилися в межах 80,32 +2,31 - 76,00 +1,95 уд/хв. У результаті систематичних м'язових тренувань у 
дітей показники ЧСС в умовах загазованого атмосферного повітря за два роки знизилися на 9,29 уд/хв, а в умо-
вах незагазованного повітря - на 13,10 уд/хв, тобто посилена рухова активність призводить до практично одна-
ковим зниження частоти серцевих скорочень у школярів, які проживають як у незагазованних, так і в загазова-
них умовах. Зміни ударного об'єму крові (уок) дають важливу інформацію про функціональний стан серця ді-
тей. У школярів, що займаються м'язовими тренуваннями і проживають у незагазованних умовах, показники 
уок за два роки збільшилися на 5,53 мл в порівнянні з групою з ослабленою руховою активністю. А у школярів, 
які проживають в загазованих умовах, уок при посиленій рухової активності збільшився на 9,63 мл в порівнянні 
з рухово ослабленими дітьми.  

ВИСНОВКИ. Отже, як показують вищенаведені результати досліджень, в умовах посиленої рухової актив-
ності вплив загазованого повітря на функціональний стан організму, і зокрема на продуктивність серця менш 
виражено, ніж в умовах звичайної рухової активності, тобто в умовах наданої рухової свободи. Більше того, 
зміна функціональних показників серця при систематичних м'язових тренуваннях навіть в умовах загазованого 
повітря більш виражена, ніж у дітей з дещо обмеженим руховим режимом. Таким чином, екологію фізичної 
культури ми розглядаємо як один з найважливіших факторів фізичного виховання, і зміну її умов викликає зна-
чні зміни в зростаючому організмі, зокрема в серцево-судинній системі. Більше того, екологія фізичної культу-
ри включає в себе і режими м'язової тренування, визначення оптимальних зон м'язових навантажень. Все це 
дозволяє виділити екологію фізичної культури в самостійну область екологічних знань.  
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Проведено физиологическое обоснование целесообразности использования изометрических и циклических 
упражнений, обосновано использование статической и динамической дыхательной гимнастики, дозированной 
ходьбы в физической реабилитации вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу. 
Ключевые слова: вегетососудистая дистония, артериальная гипотензия, изометрические и циклические 
упражнения, дыхательная гимнастика, дозированная ходьба, физическая реабилитация. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В условиях интенсификации учебного процесса в высших учебных заведениях 
и сложной экологической обстановки организм студентов остро ощущает потребность в повышении двигатель-
ной активности. Физиологически, движение является главным в профилактике сосудистой патологии. Серьез-
ную проблему для здоровья представляет собой расстройство кровообращения. Самая распространенная сосу-
дистая патология – вегетососудистая дистония, характеризующаяся нарушением тонуса сосудистой стенки в 
следствие расстройства иннервации. Вегетососудистая дистония проявляется как патологическое понижение 
тонуса резистивных кровеносных сосудов. Расстройство механизмов регуляции заключается в нарушении 
функции высших вегетативных центров, приводящих к повышению тонуса парасимпатической нервной систе-
мы и снижению активности гормональной функции коры надпочечников. Все это вызывает стойкое уменьше-
ние периферического сопротивления артерий и снижение максимального артериального давления порядка 100 
мм рт. ст., минимального – 60 мм рт. ст. Различают первичную и вторичную артериальную гипотензию. Пер-
вичная гипотензия проявляется в двух вариантах: физиологическая гипотония возникает при нарушении регу-
ляции сосудистого тонуса вегетативной нервной системой (конституционно-наследственный фактор) и как 
хроническое заболевание с типичной симптоматикой (слабость, головокружение, головная боль, повышенная 
утомляемость, сонливость, склонность к обморокам). Вторичная артериальная гипотензия наблюдается у лиц, 
подверженных воздействию вредных внешних и внутренних факторов (гиподинамия, соматическое переутом-
ление, психоэмоциональное перенапряжение, хронические инфекции, интоксикации). Чаще всего в практике 
наблюдается смешанный вариант протекания гипотонической болезни [1, 2]. Все реабилитационные мероприя-
тия при вегетососудистой дистонии направлены на общее укрепление организма, повышение физической, ин-
теллектуальной работоспособности, мышечного тонуса, который является мощным регулятором артериального 
давления, а также на улучшение психоэмоционального состояния. При артериальной гипотонии влияние физи-
ческих упражнений выражается в нормализации нейрогуморальных процессов, в восстановлении нормальной 
возбудимости высших вегетативных центров, образовании устойчивых условно-рефлекторных связей между 
скелетными мышцами, сосудодвигательным центром и гладкомышечными волокнами сосудистой стенки. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Занятия лечебной физической культурой (ЛФК) следует 
начинать при первых признаках заболевания. Режим дня должен быть насыщен различными формами ЛФК. 
Обязательными становятся занятия утренней гигиенической гимнастикой, которая оказывает возбуждающее 
действие на центральную нервную систему, тонизирует весь организм, обеспечивает быстрый переход к актив-
ной деятельности. Восстановительное действие ЛФК включает нормализацию нарушенного тормозно-
возбудительного отношения корковых процессов и восстановление их динамического равновесия. Сокращение 
скелетной мускулатуры является мощным регулятором вегетативных функций, активно влияет на гемодинами-
ку, увеличивает скорость кровотока в периферических кровеносных сосудах . Повышение артериального дав-
ления при физических нагрузках – интегральный результат непосредственно самих физических упражнений. 
Систематическая тренировка перестраивает патологический динамический стереотип, и вся деятельность си-
стемы кровообращения попадает под доминирующие влияние моторного аппарата. Упражнения в изометриче-
ском режиме возбуждают центральную нервную систему, создают охранительное возбуждение. Методика ле-
чебной гимнастики при вегетососудистой дистонии предусматривает применение специальных физических 
упражнений изометрической направленности средне-умеренной мощности и интенсивности в сочетании с раз-
личными статическими и динамическими дыхательными упражнениями. На каждом занятии лечебной гимна-
стикой необходимо выполнять от одного до пяти изометрических упражнений с напряжением мышц не более 
60% от максимальной интенсивности. Упражнения более высокой интенсивности не используются. Продолжи-
тельность одного статического усилия не должна превышать 8 сек., так как по истечении этого времени проис-
ходит самопроизвольное расслабление скелетных мышц. Одно изометрическое упражнение рекомендуется по-
вторять от двух до шести раз. Интервал отдыха между статическими напряжениями мышц – 6-10 сек., а после 
окончания упражнений – не менее 30 сек. Характер отдыха активный. После каждого повторения упражнений в 
изометрическом режиме обязательны дыхательные упражнения с последующим произвольным расслаблением 
и растягиванием скелетных мышц, связок, а также легкий самомассаж. Следует учитывать, что максимум веге-
тативных сдвигов наблюдается не непосредственно после выполнения изометрических упражнений, а через 
одну-три минуты после их окончания (феномен Лингранда) [1]. Дыхание во время выполнения изометрических 
упражнений должно быть ровным, глубоким, с удлиненным выдохом. При выполнении статических усилий 
недопустимы произвольные задержки дыхания на вдохе. Изометрические упражнения целесообразно сочетать с 
диафрагмальным дыханием. Такие упражнения увеличивают внутрибрюшное давление. Это в свою очередь 
активизирует «солнечное сплетение», тонизирует вегетативную нервную систему, увеличивая тонус резистив-
ных кровеносных сосудов. При выполнении мышечного усилия в изометрическом режиме одним из воздей-
ствий является механическое воздействие на стенки кровеносных сосудов. Методика выполнения подобных 
упражнений заключается в следующем: после вдоха через нос в момент задержки дыхания выполняется стати-
ческое напряжение скелетных мышц в течение 6-8 сек. Затем осуществляется пролонгированный выдох через 
рот с втягиванием и удержанием брюшной стенки в течение 8 сек. Очередной вдох производится через нос. Для 
повышения тонуса симпатической нервной системы, а, следовательно, и повышения тонуса резистивных кро-
веносных сосудов предлагается статическая дыхательная гимнастика с прерывистым выдохом. Такую гимна-
стику можно выполнять как самостоятельное упражнение, а также в сочетании с двигательной нагрузкой, кото-
рая должна равномерно распределяться на пояс верхних конечностей, мышечные группы спины и брюшной 
стенки. Методика дыхания отличается от известных методик тем, что вдох производится только через нос при 
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плотно сжатых губах в течение 1-2 сек., а три-четыре прерывистых выдоха выполняются через нос в течение 5-
6 сек. После трехкратного повторения дыхательного упражнения предлагается упражнение на восстановление 
дыхания и расслабление скелетных мышц – круговые вращения прямыми руками вперед; дыхание произволь-
ное. Кратность повторения дыхательных циклов в одном занятии составляет 6-8 раз. Из разнообразных методик 
статодинамической гимнастики эффективны специальные упражнения, которые последовательно и целена-
правленно будут воздействовать на мышцы пояса верхних конечностей, спины, передней брюшной стенки.  

Прогибы в различных частях позвоночника следует осуществлять во время выполнения глубокого вдоха. Во 
время последующей задержки дыхания необходимо зафиксировать статическое напряжение в работающих 
мышечных группах, после чего выполнить от двух до шести маятникообразных колебательных движений впра-
во-влево в горизонтальной плоскости. Основное назначение этих упражнений – активное и длительное воздей-
ствие на скелетные мышцы туловища с активацией высших вегетативных центров. Для мышц рук рекоменду-
ется применение статических упражнений с промежуточным напряжением в трех-пяти позициях, расположен-
ных на равномерных расстояниях по всей амплитуде движения (как пример, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа). В каждой позиции прилагаются усилия в течение 5-6 сек., затем меняется положение, и вновь удержива-
ется такое же напряжение в скелетных мышцах. Дыхание самостоятельное, произвольное. В каждом упражне-
нии рекомендуется выполнять два-три промежуточных напряжения. Между каждым упражненением допуска-
ется активный отдых – 30 сек. [3]. Важной формой ЛФК является дозированная ходьба по терренкуру с посте-
пенным увеличением дистанции. Дозированное применение физических упражнений уравновешивает процессы 
возбуждения и торможения в центральной нервной системе [4]. 

Маршруты терренкура проходят в красивой пересеченной местности, защищенной от ветра, с чистым сухим 
воздухом парковой зоны. Степень нагрузки при прохождении маршрута определяется дистанцией, величиной 
угла подъема и спуска – от 3 до 15 градусов (исключается подъем и спуск по ступенькам), темпом ходьбы (60-
80 шагов в минуту – медленный; 80-100 шагов – средний; более 100 шагов в минуту – быстрый), количеством и 
продолжительностью остановок. Интенсивность физической нагрузки при ходьбе оценивается по частоте пуль-
са. Она должна составлять 70-75% от максимального пульса. Максимально допустимая частота пульса после 
аэробной нагрузки циклического характера для студентов с вегетососудистой дистонией по гипотоническому 
типу составляет 140-150 уд/мин. Для личного контроля за частотой пульса необходимо использовать пульсо-
метр. Дыхание на маршрутах терренкура должно быть равномерным, через нос (при вдохе следует умеренно 
выпячивать брюшную стенку и расширять грудную клетку). Дыхание нужно сочетать с ритмом и темпом ходь-
бы (по ровной дороге примерно на 2-4 шага – вдох, на 3-5 шагов – выдох, на подъеме на 2-3 шага – вдох, на 3-4 
шага – выдох). Шаг на подъемах должен быть коротким, в пути не рекомендуется разговаривать. При этом 
важно помнить о постепенности увеличения нагрузки. На первом этапе тренировки используются циклические 
нагрузки низкой интенсивности при частоте сердечных сокращений 100-106 уд/мин (70% от максимально до-
пустимого пульса). В дальнейшем, на втором этапе, интенсивность занятий увеличивается по мере формирова-
ния адаптации к физической нагрузке и частота сердечных сокращений может достигать 110-116 уд/мин (75% 
от максимально-допустимого значения пульса). Для контроля и оценки эффективности оздоровительной ходь-
бы используются функциональные тесты: дозированная ходьба 1000 м (мин., сек.); пробы Штанге и Генчи (за-
держки дыхания на вдохе и выдохе, в секундах). 

ВЫВОДЫ. Физиологически обосновано использование изометрических и циклических упражнений в реа-
билитации студентов с вегетососудистой дистонией по гипотоническому типу на занятиях лечебной физиче-
ской культурой. Предложенные изометрические и дыхательные упражнения лечебной гимнастики рекоменду-
ется использовать в качестве специальных упражнений для восстановления адекватного тонуса резистивных 
кровеносных сосудов и восстановления нормального артериального давления. Под влиянием дозированной 
оздоровительной ходьбы повышается физическая и умственная работоспособность, улучшается настроение, 
уменьшается головная боль, головокружение. 
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ционирования: биологическом, психологическом и социальном и является процессом жизнедеятельности, обес-
печивающим необходимое качество жизни и ее продолжительность. 
Ключевые слова: здоровье, психология, спорт, человек. 
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It is considered that psychological health is ensured at different but interrelated levels of functioning: biological, 
psychological and social, and is a process of life providing the necessary quality of life and its duration. 
Key words: health, psychology, sport, person. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вопросы здоровья, относящиеся к психологическому уровню, в значительной 
мере связаны с личностным контекстом рассмотрения, поскольку на протяжении жизни, в процессе профессио-
нальной деятельности человек может быть подвержен различного рода временным или стойким изменениям 
при заболеваниях, в том числе и нарушениях в психике, приводящим к соответствующим видам психического 
нездоровья, что влечет за собой изменения в психическом статусе личности и может выразиться в ненормаль-
ном течении познавательных процессов и, как следствие, в неадекватном отражении действительности, рас-
стройствах в эмоциональной, волевой сфере и детерминировать патологическое развитие, дезинтеграцию лич-
ности, включая квалифицированных спортсменов. Вопросы, поставленные в ходе рассмотрения феномена пси-
хологического здоровья человека, нашли отражение в учебных курсах «Психология спорта и физического вос-
питания», «Психология здоровья и здорового образа жизни» для студентов, специализирующихся в различных 
видах спорта. Это дало возможность осмыслить главное – что такое здоровая личность, и что необходимо 
предпринять уже сейчас для всестороннего обеспечения здоровья спортсмена. Согласно формулировке Все-
мирной организации здравоохранения, человеческое здоровье – это не просто отсутствие болезни, а полное фи-
зическое, душевное и социальное благополучие [1]. В свете этой формулы человек предстает как автор соб-
ственного здоровья, а в деле его сохранения он исполняет ведущую роль, что определяется зрелым самосозна-
нием индивида и уважением своего естества. Последнее выражается гармоничной стратегией поведения, кото-
рую принято называть «здоровым образом жизни». В понимании зрелости личности, которая берет на себя сама 
ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья и состоит роль психической составляющей в про-
цессе осуществления жизнедеятельности человека.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Здоровье обеспечивается на разных, но взаимосвязанных 
уровнях функционирования: биологическом, психологическом и социальном. Роль психологической составля-
ющей в понимании и обеспечении здоровья человека сегодня трудно переоценить, т.к. здоровье как научная 
проблема охватывает комплекс медико-биологических, социальных, физкультурно-оздоровительных, а также 
психологических наук [1]. Сущность психологии здоровья человека рассматривается как комплекс специфиче-
ских, образовательных, научных и профессиональных вкладов психологии как научной дисциплины по укреп-
лению и поддержанию здоровья. Анализ ряда работ и исследований (Ананьев В.А.,2007; Никифоров Г.С., 2003 
и др.) позволяет заключить, что психология здоровья – это наука о психологических причинах здоровья, о ме-
тодах и средствах его сохранения, укрепления и развития. Психология здоровья включает практику поддержа-
ния здоровья человека на протяжении всей жизни, а ее объектом с определенной долей условности является 
"здоровая", но не "больная" личность. В понятие психологического здоровья человека входят вопросы теории и 
практики предупреждения различных психических и психосоматических расстройств, нарушений и заболева-
ний; мероприятия по коррекции индивидуального развития и адаптации к условиям и требованиям социальной 
жизни; создание условий для реализации потенциальных возможностей человека, его удовлетворенности жиз-
нью и оказания, в случае необходимости, психологической помощи. Исследования, охватывающие различные 
проблемы в области системного подхода к формированию понятия психологического здоровья, позволяют сде-
лать выводы об их тематическом разнообразии [3]. Тем не менее можно считать, что наиболее адекватным со-
временному состоянию психологии здоровья представляется ее определение через раскрытие основной темати-
ки, составляющей предмет теоретических и практических исследований и научного поиска. Основные направ-
ления и задачи, входящие в сферу обеспечения психологического здоровья личности спортсменов: базисные 
понятия и дефиниции психологии здоровья, исследование и систематизация критериев психологического здо-
ровья; методы диагностики, оценки и самооценки психического здоровья; факторы здорового образа жизни 
(формирование, сохранение и укрепление здоровья) и определение факторов, влияющих на отношение к здоро-
вью; формирование внутренней картины здоровья; разработка концепции здоровой личности и психологиче-
ские механизмы здорового (здоровьесберегающего) и стрессоустойчивого поведения как в жизни, так и в спор-
тивной деятельности. Потенциал здоровья рассматривается не только как некая совокупность ресурсных воз-
можностей индивида, которые позволяют прогнозировать предрасположенность к тому или иному заболева-
нию, но и, что более важно, определяют направления развития и пути гармонизации личности. Существуют 
разные определения по- нятия здоровья. Так, И.И. Брехман подчеркивает, что здоровье – это не отсутствие бо-
лезней, а физическая, социальная и психологическая гармония человека, доброжелательные отношения с дру-
гими людьми, с природой и самим собой. Один из основателей валеологии Т.Ф. Акбашев называет здоровье 
характеристикой запаса жизненных сил человека, которая задается природой и реализуется или не реализуется 
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человеком. В.П. Петленко понимает здоровье как состояние равновесия, баланса между адаптационными воз-
можностями (потенциал здоровья) человека и постоянно меняющимися условиями среды . Представитель гу-
манистической психологии К. Роджерс рассматривал здорового человека как гибкого, открытого, а не такого, 
который постоянно использует защитные реакции, независимого от внешних влияний и опирающегося на само-
го себя... Мотивационно-поведенческий компонент характеризует положение фактора здоровья в структуре 
направленности личности и ценностей человека как терминальных, так и инструментальных, особенности мо-
тивации и устремлений в области здорового образа жизни, а также отражает особенности поведения, – как спо-
собствующие укреплению здоровья, так и наносящие здоровью существенный вред и ущерб. Различные компо-
ненты отношения к здоровью выступают как внутренний механизм саморегуляции деятельности и поведения 
человека. Насколько такие компоненты устойчивы или изменчивы, настолько во многом будет формироваться 
позитивное отношение к здоровью, что позволит личности поддерживать собственную надежность, преодоле-
вать возникающие препятствия, реализовывать стремления по поддержанию и укреплению своего здоровья. 
Особый интерес представляет формирование внутренней картины здоровья человека. Внутренняя картина здо-
ровья (ВКЗ) – это одно из базовых понятий в психологии здоровья человека. Внутренняя картина здоровья есть 
определенное психофизическое пространство, где человек способен оценить свои биологические, социально-
психологические и духовные возможности. Это не только знание своих возможностей, но и умение пользовать-
ся истинными резервами и нераскрытыми потенциями Таким образом, внутренняя картина здоровья – это сово-
купность интеллектуальных описаний, представлений человека о своем здоровье, комплекс эмоциональных 
переживаний и ощущений, а также его поведенческих реакций. В последние десятилетия отмечается растущий 
интерес к профессиональному стрессу [2]. Развитие профессионального стресса является важной проблемой в 
связи с его влиянием на работоспособность и в конечном счете на состояние психического здоровья. Ряд стрес-
сов, – таких как ролевая неопределенность, конфликты, недостаточный контроль, рабочая перегрузка и другие 
обычно связаны с психическим напряжением и неблагоприятными поведенческими последствиями. В случае 
использования защиты неразрешенное противоречие ведет к повышению чувства вины и депрессивному состо-
янию, что приводит к отклонениям в поведении. На физиологическом уровне психологические механизмы за-
щиты могут проявляться в различных психосоматических заболеваниях. В современной научной литературе 
психологическая защита определяется как специальная система стабилизации личности, направленная на 
ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внешними 
конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. Психологические защиты выполняют ресурсную функци в 
отношении личности. Ресурсами человека принято считать способности, которые позволяют поддерживать 
чувство стабильности и целостности в различных ситуациях. К ним относятся следующие способности: спо-
собность переживать, переносить и интегрировать сильные воздействия; способность сохранять ощущение уве-
ренности в себе; способность поддерживать чувство связи с другими людьми; навыки самосознания: интеллект, 
сила воли и инициативность, нацеленность на личностный рост; безопасность: чувство защищенности себя и 
своих близких и др. Психологическая защита срабатывает автоматически, снижая напряженность и улучшая 
самочувствие, но не помогает решать стоящие перед личностью внешние проблемы. Знание особенностей пси-
хологической защиты помогает оптимально организовать свой опыт, осознанно создавать новые стратегии и 
модифицировать старые, т.е. делать свое поведение более гибким и свободным. Наиболее изученные формы 
психологической защиты получили специальные названия: отрицание, подавление, рационализация, вытесне-
ние, проекция, отчуждение, замещение, сновидение, сублимация, катарсис.  

ВЫВОДЫ. Обобщая точки зрения различных специалистов относительно понятия психологического здоро-
вья, можно сформулировать ряд базовых положений: здоровья не существует в абсолютном смысле, абсолют-
ное здоровье это идеал; каждый человек здоров условно, так как никто не бывает полностью здоровым на про-
тяжении всей жизни; человек может быть здоров только в определенных условиях, так как существуют подхо-
дящие (способствующие) и неподходящие (неспособствующие) условия для конкретного человека. Психологи-
ческое здоровье обеспечивается на разных, но взаимосвязанных уровнях функционирования: биологическом, 
психологическом и социальном и является процессом жизнедеятельности, обеспечивающим необходимое каче-
ство жизни и ее продолжительность. Идея комплексного подхода к оценке психического здоровья человека 
представляется наиболее перспективной. Наряду с очевидным разбросом мнений просматривается и опреде-
ленная повторяемость в выборе ряда критериев психического здоровья. Это можно воспринимать как свиде-
тельство того, что они наиболее точно характеризуют состояние психического здоровья. Существуют следую-
щие критерии психологического здоровья: позитивная установка по отношению к собственной личности; ду-
ховный рост и самоактуализация; интегрированная личность; автономия, самодостаточность; адекватность вос-
приятия реальности; компетентность в преодолении требований окружающего мира. К психологическому здо-
ровью относятся следующие компоненты: внутренняя картина здоровья, наличие позитивных установок, цен-
ностно-смысловая сфера, креативность.  
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ПРОБЛЕМА ОСТЕОХОНДРОЗУ ОСІБ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ 
Десятніков Г.О., Десятнікова Н.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Досліджується проблема остеохондрозу осіб першого зрілого віку. Пропонується програма фізичної реабілітації 
при даному захворюванні. 
Ключові слова: остеохондроз, вік, реабілітація, хребет. 

 
PROBLEM OF OSTEOCHONDROSIS PERSON OF THE FIRST MATURE AGE 

Desjatnikov G., Desyatnikova N. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. 
The problem of osteochondrosis of persons of the first mature age is researched. The program of physical rehabilitation 
for this disease is offered. 
Key words: osteochondrosis, age, rehabilitation, backbone. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Хребетний стовп відіграє важливу роль в функціонуванні організму, виконує 

функцію опори тіла, амортизує поштовхи і струси під час руху, захищає спинний мозок, підтримує правильне 
положення внутрішніх органів. Захворювання хребта, зокрема остеохондроз можуть викликати найрізноманіт-
ніші симптоми, починаючи від головного болю, больового синдрому в кінцівках і закінчуючи болем в області 
шлунку або серця, в залежності від локалізації патологічного процесу в хребті . Термін "остеохондроз" означає 
в перекладі з грецького – osteon (кістка) і chondros (хрящ) і позначає захворювання, що супроводжується деге-
неративно-дистрофічними змінами між хребцевих дисків, м'язово- зв'язкового апарату, що оточують хребетний 
стовп, а також біомеханічними змінами тканин хребетного стовпа . Остеохондроз – найбільш часта причина 
патології хребта і займає перше місце в групі захворювань опорно-рухового апарату. В Україні ураження нер-
вової системи, обумовлені остеохондрозом хребта, займають друге місце серед причин втрати працездатності. 
Захворювання призводить не тільки до погіршення якості життя, але і до інвалідності. В цілому ж, неврологічні 
симптоми остеохондрозу хребта виявляються, за даними різних авторів, у 40–80% дорослого населення планети 
(Попелянський Я.Ю., 2011). Багато авторів, такі як (Епифанов А. В., 2012, Мухін В. М., 2010, Бубновський 
С.М., 2010, Капанджи А.И., 2009) відзначають тенденцію до збільшення кількості хворих, пояснюючи це зрос-
танням інтенсивності виробництва, малорухливим способом життя, відсутністю адекватного фізичного наван-
таження та неправильним харчуванням. В епоху тотальної комп’ютеризації, різкого переходу від фізичної праці 
до розумової відбувається зменшення рухової активності людини. Сидяча робота, їзда в автомобілі призводять 
до зниження тонусу м’язів. Проведеними дослідженнями встановлено, що 80% часу хребет перебуває у виму-
шеному напівзігнутому положенні. Тривале перебування в такому положенні викликає розтягнення м’язів-
розгиначів спини і зниження їх тонусу. Ці чинники сприяють виникненню дегенеративно-дистрофічних захво-
рювань хребта . Проблема остеохондрозу досить молода, їй менше 100 років, однак цю недугу досить часто на-
зивають «хворобою століття». Страждають від неї, головним чином, люди працездатного віку. Епідеміологія 
остеохондрозу свідчить, що дане захворювання не тільки стало частіше зустрічатися, але і «помолодшало», про 
що говорять результати щорічних профілактичних оглядів дітей і підлітків. Все більше пацієнтів у віці від 15 до 
20 років звертаються до медичних закладів зі скаргами на болі в спині. В зоні найбільшого ризику знаходяться 
особи першого зрілого віку 21–35 років, саме в цей період відзначаються перші прояви даної недуги, і якщо 
вчасно не прийняти міри, то є великий шанс розвитку тяжких ускладнень. У зв’язку з вищевикладеним пробле-
ма оздоровлення цієї категорії хворих має не тільки медичне, але і соціальне значення і є дуже актуальною. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Як результат аналізу науково–методичної літератури було 
з’язовано причини та механізм розвитку остеохондрозу, його види та прояви, основні засоби методи, що засто-
совуються в процесі реабілітації, та особливість застосування фізичної реабілітації в різні клінічні періоди. При 
складанні комплексу вправ ЛФК було враховано стадію хвороби, вік, стать та фізичну підготовленість дослі-
джуваних пацієнтів. Комплекс вправ ЛФК будувався з урахуванням симптоматики. Завдання, які вирішувалися 
під час занять: поліпшення кровообігу і живлення шийного відділу хребта, зміцнення м’язів шийного відділу 
хребта, збільшення рухливості шийного відділу хребта, навчання розслабленню м’язів плечового поясу та ін-
ших м’язових груп, зняття рефлекторних больових відчуття, боротьба зі скутістю, розвантаження шийного від-
ділу хребта, поліпшення стану серцево-судинної і дихальної систем. 

 Методика масажу в відновний період відрізняється від застосування в інші періоди, пов’язані з загострен-
ням хвороби і больовим синдромом, де застосування масажу проводиться з метою усунення болю, і спектр 
впливу обмежується поверхневою дією. В даний період першочерговою метою є подальше запобігання розвит-
ку захворювання, а також усунення ймовірності подальших рецидивів. Методика проведення масажу будува-
лась в основному на класичній основі з додаванням прийомів точкового, сегментарного та вакуумного масажу. 
Сеанси масажу проходили в кабінеті для масажу і проводились досвідченим масажистом. Пацієнтам був назна-
чений курс із 15 процедур. Умовно курс був поділений на 2 періоди. В лікуванні остеохондрозу також не 
останню роль грає правильно підібраний раціон харчування, на цьому наголошують більшість авторів .З метою 
поліпшення раціону хворих була складена особлива дієта, що враховувала період та специфіку захворювання. 
Було проведено порівняльний аналіз між експериментальною та контрольною групами для з’ясування відмін-
ності між ефективністю експериментального комплексу і загальноприйнятою програмою після проведення екс-
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перименту, отримані дані показали, що кут при бічному нахилі в експериментальній групі склав 56,6 1,38, в ко-
нтрольній групі – 53,5 1,13; при згинанні в експериментальній групі показник дорівнює 43,3 0,89, в контрольній 
групі 41,4 0,67; при розгинанні показник в експериментальній групі склав 55,1 1,49, в контрольній групі 49,5 
1,23; при ротації показник в експериментальній групі склав 57,1 1,19, в контрольній групі – 56,0 2,05. З метою 
виявлення статистичної достовірності показників експериментальної та контрольної групи отриманих після 
застосування реабілітації, нами було проведено їх порівняння за критерієм Мана Уітні. З метою виявлення ста-
тистичної достовірності показників експериментальної та контрольної групи отриманих після застосування ре-
абілітації, нами було проведено їх порівняння за критерієм Мана Уітні. 

Таким чином, аналізуючи отримані дані можна зробити висновок, що застосування програми фізичної реа-
білітації при остеохондрозі шийного відділу дало позитивні результати, внаслідок чого була збільшена амплі-
туда рухів шийного відділу у всых проведених тестах, як в контрольній та і в експериментальній групі. 

ВИСНОВКИ. Відмінність розробленої програми від загальноприйнятої полягала у впроваджені власного 
комплексу фізичних вправ, більш вагомому розширенню рухового режиму хворих за умови підвищення толе-
рантності до фізичних навантажень. 
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Запропоновано застосування відходів сільського господарства у якості джерела відновлювальної енергії і спо-
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USING THE AGRICULTURAL WASTE AS A SOURCE OF RENEWABLE ENERGY 

Karlyk O., Lisitskaya E., Nikiforova O. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: lazymelon@ukr.net. 
Proposed to use agricultural waste as a source of renewable energy and the way to reducing the negative influence on 
the environment. 
Key words: biofuels, briquetting, agricultural biomass. 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За обсягами енергетичного споживання біомаси Україна суттєво відстає від ба-
гатьох розвинених країн світу, хоча має великий потенціал, доступний для енергетичного використання – біль-
ше 27 млн. тон/рік за оцінками 2013 року. Шляхом залучення цього потенціалу до виробництва енергії в най-
ближчій перспективі можна задовольнити 13–15% потреби держави в первинній енергії. На сьогодні проблеми 
дефіциту енергії і утилізації відходів сільського господарства – тваринництва і землеробства, є одними з основ-
них проблем Полтавської області і України в цілому. Після закінчення збору врожаю, як побічні продукти за-
лишаються первинні агровідходи, зокрема, солома зернових, стебла кукурудзи, стручки квасолі, тощо. Лише 
невелика частина застосовується як корм для тварин або як добриво, проте багато біомаси залишається не осво-
єною. Подібна ситуація складається із послідом курей, навозом свиней і корів. Щорічні листяні відходи не ути-
лізуються зовсім, а звичайне їх спалювання виділяє в атмосферу вуглекислий газ, що був вилучений деревом з 
повітря впродовж сезону. Одним із підходів до комплексного вирішення цих проблем є сумісне брикетування 
рослинних відходів і гною сільськогосподарських тварин. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Найважливішим видом первинних відходів сільського госпо-
дарства, доступним для енергетичного використання, є солома. Її отримують після збору врожаю в основному 
злакових або інших однорічних лігноцелюлозних культур. Щорічно в Україні виробляється близько 25 млн. тон 
соломи, з яких мінімум 20 % може бути використано як біопаливо. За своїм складом солома відрізняється від 
деревинних відходів і тирси значним вмістом летких речовин, низькою густиною і більшим часом горіння. Як 
відомо, із сухих відходів сільського господарства, як то солома або тирса виготовляють пелети або брикети, що 
мають теплотворність, порівняну із традиційними видами палива. Також є вигідним застосування такого без-
коштовного джерела, як опале листя дерев у виготовленні твердого біопалива, адже у пресованому вигляді у 
атмосферу виділяється набагато менше шкідливих речовин, аніж при звичайному спалюванні. Проте, значно 
підвищити ефективність використання різних видів твердих рослинних відходів для виробництва біопалива 
можна шляхом попереднього їх змішування із тваринними відходами, які самі по собі є зв’язуючою і добре го-
рючою речовиною. Таке сумісне спалювання за теплотою згоряння порівнюється з високоякісним вугіллям і 
більше, ніж у деревини. При цьому можна очікувати досягнення синергетичного ефекту внаслідок більш ефек-
тивного використання ресурсу біомаси та часткового зменшення негативного впливу на довкілля внаслідок 
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утилізації відходів. Дане паливо можливо застосовувати як у невеликих домашніх господарствах, так і на вели-
ких агрокомплексах, птахофермах, тощо. 

ВИСНОВКИ. Отже, дослідження та розробки, напрямлені на розширення бази застосування біомаси для ви-
користання у якості біопалива, удосконалення технологій виготовлення біопалива, зокрема з твердих рослин-
них відходів та відходів тваринництва, є актуальними для вирішення завдань заміщення природного газу альте-
рнативними видами палива і важливими для забезпечення енергетичної безпеки України.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДЛЯ БІОГАЗОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 
Коваленко В.C., Шарлай В.С. Керівник к.т.н., доцент Кухаренко Д.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: krutoy276@gmail.com 
Питання автоматизації лабораторії завжди було актуальним. В роботі запропонована автоматизація для зняття 
показників з субстрату, а також забезпечення доступу до лабораторії тільки працівників цього закладу.  
Ключові слова: автоматизація, біогазова лабораторія, ідентифікація особистості. 

 
AUTOMATION FOR BIOGRAPHY LABORATORY 

Kovalenko V., Sharlay V. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: dkuch100@gmail.com 
The issue of automation of the laboratory has always been relevant. The paper proposes automation for removing 
indices from the substrate, as well as providing access to the laboratory only to employees of this institution. 
Key words: automation, biogas laboratory, personality identification. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. 
Питання автоматизації лаборато-
рії завжди було актуальним. Ба-
гато параметрів можна автомати-
зувати, наприклад, зняття та за-
несення до таблиці формату *.xls 
параметрів pH, температури, мі-
нералізації субстрату, окислюва-
льно-відновлюваний потенціал. 
Доступ до лабораторії за допомо-
гою біометричних показників. 
Мета роботи. Забезпечити мак-
симальний захист та автоматиза-
цію для біогазової лабораторії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ. Оснащення су-
часної лабораторії не проста за-
дача. Для дослідження електрич-
ної активності біосубстрату ви-
користовується цифровий осци-
лограф OWON SDS 1022 
(рис.1,б). З можливістю синхро-
нізувати дані з персональним 
комп’ютером по інтерфейсу 
USB. Мультимонітор PHT-027 
(рис.1, а) дозволяє вимірювати 
п’ять параметрів біосубстрату: 
pH, температура, мінералізація субстрату, окислювально-відновлюваний потенціал. 

Для огляду дайджестера з середини на наявність дефектів використовується підводний Wi-Fi ендоскоп з рі-
внем захисту IP68 (рис. 2,а). Також за допомогою даного пристрою можна спостерігати за газоутворенням усе-
редині дайджестера. Для забезпечення доступу тільки працівникам лабораторії використовується термінал роз-

 
а                                        б 

Рисунок 1 – Пристрої для автоматизованого зняття показників у біогазової 
лабораторії:  а) мультимонітор PHT-027; б) цифровий осцилограф OWON 

SDS 1022 

 
Рис. 2 – Пристрої для автоматизації лабораторії: а). ендоскоп Wi-

Fi з рівнем захисту IP68; б). термінал розпізнавання осіб ASA4214F від 
Dahua Technology. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14
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пізнавання осіб ASA4214F від Dahua Technology (рис.2,б). Інфракрасний пристрій розпізнає обличчя, а точніше 
топологію розташування лицевих артерій. Зв'язок відбувається по інтерфейсу Wi-Fi. База даних до тисячі об-
личь, біля трьох тисяч відбитків пальців, а також контроль доступу і облік робочого часу [1, 2].  

ВИСНОВКИ. В роботі запропонована автоматизація для зняття показників з субстрату, а також забезпечен-
ня доступу до лабораторії тільки працівників цього закладу, за допомогою інфракрасного пристрою для розпі-
знавання лицевих артерій. 
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МОТИВАЦІЙНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ЛЬОТНОГО  
КОЛЕДЖУ НАУ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 
Коломоєць В.М.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  
Гальченко М.О.  
Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету 
вул. Перемоги, 17/6, г. Кременчук, Україна, 39605. 
Аналізується мотиваційна сфера студентів І курсу до занять фізичним вихованням. Визначається ступінь впли-
ву зовнішніх чинників на їх потреби, мотиви та інтерес на початковому етапі навчання з метою їх позитивної 
активізації та корекції.  
Ключові слова: мотивація, студент, вплив, фізичне виховання. 
 

MOTIVATION STUDENTS OF KREMENCHUK FLIGHT COLLEGE NAU TO SELF-IMPROVEMENT  
BY PHYSICAL EDUCATION IN THE INITIAL STAGE OF TEACHING 

Kolomoets V.  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. 
Galchenko M. 
Kremenchuk Flight College of National Aviation University  
vul. Peremogy 17/6, Kremenchuk, Ukraine, 39605. 
The motivational sphere of the students of the first year to the physical education is analyzed. The degree of influence 
of external factors on their needs, motives and interest at the initial stage of training is determined with the purpose of 
their positive activation and correction. 
Key words: motivation, student, influence, physical education. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ :Навчальна діяльність стає тільки тоді успішною, коли молодь активно й свідо-
мо приймає участь у навчальному процесі. [1-4]Останні публікації значної кількості фахівців із фізичного вихо-
вання і спорту (Галайдюк М.А., Воронін Д.Є., Лисяк В.М., Корягін В.М, Череповська О.А., Сіренко Р.Р., Бази-
льчук В.Б.) доводять, що кількість учнів, які займаються систематично фізичними вправами організовано та 
самостійно, може збільшитися тільки за умови підвищення мотивації до цих занять. Однак у літературі відсутні 
дані, які дають змогу виділити зовнішні фактори, що впливають на формування мотивації студентів вузів до 
фізичного самовдосконалення на первинному етапі навчання. Розв’язання цих питань сприятиме вдосконален-
ню організаційно-методичної основи фізичного виховання студентів і перетворить учня з об’єкта педагогічного 
процесу у суб’єкт, підвищить його активність і зацікавленість до занять з фізичного виховання.. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗЕЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: Важливим для проведення соціологічного дослідження є 
збір інформації, що надає достовірні знання про досліджуваний процес. Саме з цією метою було проведено ан-
кетування. Анкетування передбачало підготовку трьох видів анкет для студентів Кременчуцького льотного ко-
леджу НАУ різних спеціальностей. Було досліджено 220 студентів І курсу (17-18 років), серед яких 102 дівчат і 
118 юнаків. Аналіз результатів дослідження доводить, що 56% від загальної кількості респондентів не відчува-
ють стійкого інтересу до занять з фізичного виховання, що більшість студентів при визначенні мети навчання 
не обмежуються однією відповіддю, вибираючи у 55% випадків декілька варіантів відповідей. Тривожним є 
факт, що 64,6% студентів недостатньо використовують самостійні заняття з метою підвищення рухової актив-
ності, а 89,1% не виконують ранкової гімнастики. Аналіз режиму роботи студентів підтверджує недостатній 
рівень особистої рухової активності за добу: 71% - робота сидячи, 29% - відводять перше місце різним засобам 
пересування, а не ходьбі; 54% - «сови», які переважно активні вночі, а 62% респондентів проводять вільний час 
із друзями та за комп’ютером. Дослідження показало, що мотив удосконалення форми тіла переважає у 62% 
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юнаків. У дівчат майже в половину перевищує мотив боротьби із зайвою вагою (18% проти 10%), ніж у юнаків. 
Це пояснюється тим, що бути стрункою та зовнішньо привабливою – це провідна та природо зумовлена потре-
ба жінки. Виявився майже стабільним мотив зміцнення здоров’я, що складає 34% для юнаків і 32 % для дівчат. 
Мотив «спілкування з друзями» та «активний відпочинок» є як у дівчат так і у юнаків (15-20%). Зрозуміло, що 
мотиви у студентів на початковому етапі навчання в університеті сформовані ще під час навчання в поперед-
ньому навчальному закладі (школа, ліцей, технікум). Отже, під час визначення зовнішніх факторів, що вплину-
ли на студентську мотивацію, у дослідженні враховується місце одержання попередньої освіти (сільська – 
59,3% та решта - міська місцевості) .Відповіді розподілилися таким чином: перше місце посідає вплив мікросе-
редовища – друзі. На цей фактор вказали 16% юнаків і 15% дівчат, бо в цій віковій групі сформоване прагнення 
самостійно приймати рішення. На деяких впливає думка батьків або дорослих людей, що є для них авторитет-
ними – дівчата 6%, юнаки – 4%. На жаль, незначний відсоток студентів вважає, що на формування їхнього інте-
ресу до занять з фізичного виховання впливає викладач: 1-2%. Своєчасний залік з навчальної дисципліни «Фі-
зичне виховання» є суттєвим мотивом для 38% дівчат та 20% юнаків. Вплив засобів масової інформації (ЗМІ) 
на формування мотивів та інтересів студентів очевидний. Дивляться телепередачі щодня – 68% юнаків і 74,2% 
дівчат. Читаючи пресу цікавляться інформацією про корекцію фігури (61%дівчат, 20,7% юнаків), змістом само-
стійних занять (15,7% дівчат, 9,1% юнаків), дієтою (18,8% дівчат, 17,8% юнаків), системами загартовування 
(3,7% дівчат, 4,5% юнаків). Вивчаючи мотивацію студентів до занять, було з’ясовано найважливіші власне осо-
бистісні фактори, що заважають займатися фізичними вправами з метою самовдосконалення. Фактори, що за-
важають студентам займатися фізичними вправами для дівчат: немає вільного часу-79,1%; втомлююсь після ін. 
навчальних занять-43,1%; лінь, відсутність сили волі-7,3%; не вважаю це престижним-14,3%; маю попередній 
негативний досвід-15,6 %;немає друзів і знайомих, що займаються-13,2 %;вважаю себе нездібним-6,9 %; не від-
чуваю задоволення після занять-3,2 %;часто хворію,-54,2%; мої батьки,-2,1%; матеріальний статус сім’ї-1,8 
%;інші причини-1,4 %. Фактори, що заважають студентам займатися фізичними вправами для юнаків: немає 
вільного часу-81,1 %; втомлююсь після і на. навчальних занять-44,0 %; лінь, відсутність сили волі-4,2 % ;не 
вважаю це престижним-11,2 %; маю попередній негативний досвід-13,2 %; немає друзів і знайомих, що займа-
ються-9,1 %; вважаю себе нездібним-3,4%; не відчуваю задоволення після занять-2,8 %;часто хворію,-38,8%; 
мої батьки,-1,0%; матеріальний статус сім’ї-0 %; інші причини-2,1 %. Отже, проведений аналіз результатів ан-
кетування дозволив визначити пріоритети мотивів студентів І курсу до занять з фізичного виховання: удоско-
налення форми тіла; зміцнення здоров’я; боротьби із зайвою вагою; зовнішні фактори; не вміння розподіляти 
свій час протягом дня; не володіють засобами фізичного виховання з метою зміцнення власного здоров’я; ма-
ють негативний досвід занять фізичним вихованням та низьку самооцінку. 

ВИСНОВКИ. Отже, можна зробити наступні висновки: студентів можна залучати до систематичних занять 
через інтерес до культури власного тіла, до збереження власного здоров’я засобами фізичного виховання. Про-
ведені дослідження не вичерпують проблему вивчення мотивації студентів, що здобувають вищу освіту, до фі-
зичного самовдосконалення, а ставлять ряд запитань, які будуть розглядатися в наступних роботах.  
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ  
ВЕРХНІХ КІНЦІВОК 

Косюк А.І., Антонова О.І. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: antonovaei@ukr.net 
Пропонується комплексна програма фізичної реабілітації, яка поєднує ЛФК, масаж, фізіотерапію. Комплексна 
реабілітаційна програма, яка включає лікувальну фізичну культуру, лікувальний масаж та фізіотерапію, вияви-
лася більш ефективнішою. Дослідженнями доведено, що кращі показники рухливості суглобів виявилися у гру-
пі (основній), де застосовували більше засобів фізичної реабілітації.  
Ключові слова: верхні кінцівки, фізична реабілітація 

 
COMPLEX PROGRAM OF PHYSICAL REHABILITATION IS AT DAMAGES  

OF OVERHEAD EXTREMITIES 
Kosyuk A., Antonova O. 
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail: antonovaei@ukr.net 
The complex program of physical rehabilitation, which combines LFK, is offered, massage, physiotherapy. The com-
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plex rehabilitation program, which includes a medical physical culture, massotherapy and physiotherapy, appeared 
more more effective. It is well-proven researches, that the best indexes of mobility of joints appeared in a group (to 
basic), where they applied more facilities of physical rehabilitation. 
Key words: overhead extremities, physical rehabilitation 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Переломи кісток передпліччя в типовому або класичному місці є найчастішою 

патологією травм верхньої кінцівки [4]. Частота цього перелому має сезонну залежність – в зимову пору року, 
особливо в ожеледь, кількість переломів кісток передпліччя в типовому місці різко зростає, що пояснюється 
поганим прибиранням снігу на проїзних дорогах і на тротуарах. Частими ускладненнями після цих переломів є 
туго рухливість променевозап’ясного суглоба, атрофія м’язів плеча та передпліччя, ішемічна контрактура – фу-
нкціональні порушення, які нерідко призводять до інвалідності [1; 3]. 

Метою роботи є розробка комплексної програми фізичної реабілітації, яка надасть можливість не призвести 
до інвалідізації. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Програма фізичної реабілітації була побудована з урахуван-
ням характеру ушкодження, методу лікування, періоду перебігу травматичної хвороби, рухового режиму. Зале-
жно від періоду перебігу хвороби визначалися завдання, засоби і методики застосування лікувальної фізичної 
культури, лікувального масажу та фізіотерапевтичних процедур [2]. 

 

Таблиця 1 – Програми фізичної реабілітації 
Досліджувані групи Програма фізичної реабілітації 

Основна група Лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури. 
Контрольна група Лікувальна фізична культура, лікувальний масаж. 

 
Застосування комплексної програми фізичної реабілітації в спеціалізованому реабілітаційному відді-

ленні для осіб після переломів променевої кістки сприяло достовірному поліпшенню показників рухливості 
суглобуу пацієнтів основної групи, що підтвердилося результатами дослідження (табл. 2).  
 

Таблиця 2 – Порівняльні показники динаміки рухливості в основній і контрольній групах 
Групи Згинання/,градуси Розгинання/,градуси Відведення/, градуси 

після реабілітаційних заходів після реабілітаційних заходів після реабілітаційних заходів 
Основна 86,8±2,4 81,7±1,5 159,5±2,55 
Контрольна 85,1±2,27 77,53±1,48 155,1±2,45 
Різниця 3,09 5,02 4,21 

Р <0,02 <0,05 <0,005 
 

Як видно із таблиці 2, після проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів основної групи кут згинання збі-
льшився на 3,7% (р<0,02), кут розгинання – на 6,5% (р<0,05), кут відведення – на 2,7% (р<0,001), при цьому у 
пацієнтів контрольної групи кут згинання збільшився на 2,6% (р<0,02), кут розгинання – на 2,4% (р<0,05), кут 
відведення – на 1,3% (р<0,001). Це свідчить про те, що комплексна реабілітаційна програма, яка включає ліку-
вальну фізичну культуру, лікувальний масаж та фізіотерапію, виявилася більш ефективнішою. 

ВИСНОВОК. У всіх досліджуваних (основна та контрольна групи) відбулося утворення вторинної кісткової 
мозолі, тому лікувальна фізична культура, масаж та фізіотерапевтичні процедури призначалися по третьому, 
відновному періоду перебігу травматичної хвороби. 

Дослідженнями доведено, що кращі показники рухливості суглобів виявилися у групі (основній), де засто-
совували більше засобів фізичної реабілітації.  
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ИССПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖА В СИСТЕМЕ ТРЕНИРОВКИ ФУТБОЛИСТОВ КАК СРЕДСТВА 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Ложченко О.В. 
Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета 

ул. Победы, 17/6, г. Кременчуг, Украина, 39605. 

Поднимаются вопросы о пользе различных видов массажа в системе подготовки футболистов, так как футбол – 
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травматический вид спорта, требующий постоянных мероприятий в предотвращении травм или их реабилита-
ции. 
Ключевые слова: футболисты, футбол, массаж, мышцы, массажист. 

 
MASSAGE USE IN A FOOTBALL TRAINING SYSTEM AS A MEANS  

OF PHYSICAL REHABILITATION 
Lozhchenko O. 
Kremenchuk Flight College of National Aviation University  
vul. Peremogy, 17/6, Kremenchuk, Ukraine, 39605. 
The authors of the article raise the questions about benefits of various massage groups in the system of football players 
preparedness, because football is a traumatic kind of sport, which demands constant measures to prevent traumas and 
their rehabilitation. 
Key words: football players, football, massage, muscles, masseur. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применения массажа практически невозможно переоценить. Методика масса-
жа и самомассажа, построенная с учётом клинико-физиологических, а не анатомо-топографических принципов, 
является эффективным средством лечения, восстановления работоспособности, снятия усталости, а главное 
служит для предупреждения и профилактики различных заболеваний в системе тренировок футболистов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ . Массаж – это совокупность приёмов механического до-
тированного воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности те-
ла человека как руками. Так и специальными аппаратами через воздушную, водную или другую среду. Массаж 
может быть общим и местным. В зависимости от задач различают следующие виды массажа: гигиенический 
(косметический), лечебный, спортивный, самомассаж. Гигиенический массаж − активное средство профилакти-
ки заболеваний, сохранения работоспособности футболистов. Он назначается в форме общего массажа или 
массажа отдельных частей тела. При его выполнении применяют различные приемы ручного массажа, специ-
альные аппараты. Лечебный массаж является эффективным методом лечения разнообразных травм и заболева-
ний футболистов. Различают следующие его разновидности: 

− классический − применяют без учёта рефлекторного воздействия и проводят вблизи повреждённого 
участка тела или непосредственно на нём; 

− сегментарно-рефлекторный − выполняют с целью рефлекторного воздействия на функциональное состоя-
ние внутренних органов и систем, тканей; при этом используют специальные приёмы, воздействуя на опреде-
лённые зоны − дерматомы; 

− соединительно-тканевый − воздействуют в основном на соединительную ткань, подкожную клетчатку; 
основные приёмы соединительно-тканевого массажа проводят с учётом направления линий Беннингофа; 

− периостальный − при этом виде массажа путём воздействия на точки в определённой последовательности 
вызывают рефлекторные изменения в надкостнице; 

− точечный − разновидность лечебного массажа, когда локально воздействуют расслабляющим или стиму-
лирующим способом на биологически активные точки (зоны) соответственно показаниям при заболевании либо 
нарушении функции или при боли, локализованной в определённой части тела; 

− аппаратный − осуществляется с помощью вибрационных, пневмовибрационных, вакуумных, ультразвуко-
вых, ионизирующих приборов; применяют также разновидности баростимуляционного, электростимуляцион-
ного и других видов массажа (различные аппликаторы); 

− лечебный самомассаж − используется самим больным, может быть рекомендован лечащим врачом, мед-
сестрой, специалистом по массажу, ЛФК. 

Выбираются наиболее эффективные приёмы для воздействия на определенную область тела. 
Выделяют следующие разновидности спортивного массажа: гигиенический, тренировочный, предваритель-

ный и восстановительный. Гигиенический массаж обычно делает сам спортсмен одновременно с утренней гим-
настикой, разминкой. Тренировочный массаж проводится для подготовки спортсмена к наивысшим спортив-
ным достижениям в более короткое время и с меньшей затратой психофизической энергии. Используется во 
всех периодах спортивной подготовки. Методика тренировочного массажа зависит от задач, особенностей фут-
бола, характера нагрузки и других факторов. Предварительный массаж применяют для нормализации состояния 
различных органов и систем спортсмена перед предстоящей физической или психоэмоциональной нагрузкой. В 
зависимости от задач различают следующие виды предварительного массажа: разминочный, согревающий, мо-
билизующий, тонизирующий (возбуждающий, стимулирующий), успокаивающий (седативный). Восстанови-
тельный массаж применяется после разного рода нагрузок и при любой степени различных утомлений, устало-
сти для максимально быстрого восстановления функций организма спортсмена и повышения его работоспособ-
ности. Кратковременный восстановительный массаж проводят в перерыве длительностью в 1-5 мин между 
таймами. Основными его задачами являются снятие чрезмерного неврно-мышечного и психологического 
напряжения; расслабление нервно-мышечного аппарата и создание условий для оптимально быстрого восста-
новления организма; устранение имеющихся болевых ощущений; повышение общей и специальной работоспо-
собности, как отдельных частей тела, так и всего организма. Восстановительный массаж производится в пере-
рыве, равном 20 мин., между таймами матча. Наибольший эффект можно получить от восстановительного мас-
сажа продолжительностью 5-10 мин в сочетании с контрастным душем. В выходные дни, дни отдыха от сорев-
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нований спортсмены стремятся восстановить свои силы, повысить работоспособность, используя восстанови-
тельный массаж (1-3 сеанса). После завершения соревнований комплекс медико-биологических средств, вклю-
чает в себя разновидности восстановительного массажа (ручного, вибрационного, ультразвукового) в сочетании 
с баней, гидромассажем, аэроионотерапией и другими видами воздействий. 

Восстановительный массаж в футболе характеризуются разнообразной двигательной деятельностью, вклю-
чающей бег, прыжки, удары и различные силовые упражнения, которые выполняются в условиях взаимодей-
ствия игроков своей команды. При этом действия спортсменов носят ациклический характер. 

В зависимости от интенсивности игры характер физиологических сдвигов в организме спортсмена различен: 
умеренный и большой мощности. Восстановительный массаж проводится 2-3 раза в неделю, продолжитель-
ность его 30-35 мин. Особое внимание уделяется массажу конечностей, поясницы, верхнему плечевому поясу, 
дыхательным мышцам. Один раз в неделю массаж проводится в сауне (бане), его продолжительность 15-25 
мин; массируются наиболее нагруженные мышцы с использованием поглаживания, неглубокого разминания, 
потряхивания и активно-пассивных движений. Очень полезно выполнять тонизирующий массаж, а точнее − 
самомассаж. Он оказывает стимулирующее воздействие и увеличивает работоспособность всего организма. 
Самомассаж поясничной области следует выполнять в положении сидя, немного прогнув спину в пояснице, 
слегка отклонившись назад. Заведя руки за спину, надо провести поглаживание тыльными сторонами ладоней в 
направлении сверху вниз и в стороны. Подушечками пальцев или фалангами пальцев кисти, сжатой в кулак, 
проводят растирание, уделяя особое внимание гребням подвздошной кости. Разминание околопозвоночных 
мышц производят косточками пальцев. Завершается процедура похлопыванием. Самомассаж ноги проводится в 
положении сидя. Нога должна быть расслаблена, пятка пусть стоит на твердой основе. Начинается с общего 
поглаживания в направлении от периферии к центру – от стопы к туловищу двумя руками, плотно обхватыва-
ющими конечность. Делать 10 раз. Затем переходят к массажу голеней и бедер. Растирание и разминание мышц 
голени делают двумя руками, причем разминание проводят как поперечными движениями, так и продольными 
снизу вверх. Используются пересекание, валяние на боковых и передних поверхностях − строгание. Заканчива-
ется самомассаж ноги похлопыванием. Самомассаж бедра начинается с поглаживания в направлении от колена 
к центру; обхватив двумя руками отдельные мышечные группы, их растирают полукружными движениями 
опорных поверхностей ладоней. Используют пиление. Захватив бедро обеими руками с наружной и внутренней 
стороны, применяют продольное разминание обеими руками в направлении от периферии к центру. Затем сле-
дует похлопывание ладонями и поколачивание кулаком. Существуют определённые ограничения в применении 
массажа при различных травмах, заболеваниях. Временные противопоказания к массажу определяет врач. Про-
цедура массажа может быть отменена при обострении или плохой переносимости травмированным спортсме-
ном процедур массажа. Перед массажем желательно принять теплый душ или обтереться влажным полотенцем, 
затем насухо вытереться и обнажить только необходимую часть тела. Одежда не должна мешать массажу, при 
значительном волосяном покрове можно массировать через бельё или применять кремы, эмульсии. Ссадины, 
расчёсы, царапины и другие повреждения кожи нужно предварительно обработать. Для наибольшего эффекта 
необходимо добиться полного расслабления мышц массируемой области. Такое состояние наступает в так 
называемом среднем физиологическом положении, когда суставы конечностей согнуты под определённым уг-
лом. В правилах поведения массажиста необходимо выделить 2 основных аспекта − психологический и техни-
ческий. Массажист должен хорошо знать анатомию, физиологическое действие отдельных приёмов массажа, 
проводить диагностическое пальпаторное обследование, обладать развитым чувством осязания. Необходимо 
соблюдать гигиенические требования, коротко стричь ногти, при жирной коже рук использовать питательные 
кремы. Следует мыть руки водой температуры 18-20 градусов. Если кожа рук от частого мытья становится су-
хой, применяют мыла. Одежда должна быть свободной, на руках не следует носить предметы, которые могут 
травмировать кожу пациента, а обувь лучше носить на низком каблуке. Необходимо выбирать при массаже 
наиболее удобную рабочую позу, сохранять правильный ритм дыхания, работать обеими руками, вовлекая 
только те мышцы, которые выполняют данный приём массажа. 

ВЫВОДЫ. Вопросы, связанные с назначением массажа, требуют соблюдения медицинской этики, такта. 
При назначении массажа указывают, в каком сочетании с другими процедурами следует его применять, посто-
янно осуществляется контроль за реакцией пациента на каждый курс. Такой подход делает этот метод наиболее 
эффективным как для стимулирования физических возможностей организма футболиста, так и при лечении 
различных повреждений и травм, полученных во время игры или тренировки. 
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕНЯ GLYCYRRHIZA 
Пасенко А.В., Литвинова К.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pasenko2000@ukr.net 
Запропоновано застосування екстракту кореня Glycyrrhiza в технології виготовлення хліба з підвищеною хар-
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човою і біологічною цінністю; встановлено можливості скорочення термінів їх приготування за рахунок скоро-
чення процесу бродіння тіста. 
Ключові слова: харчова біотехнологія, хлібобулочні вироби, Glycyrrhiza, екстракт, гліциризин. 
 

BIOTECHNOLOGY OF BAKEGOODSS WITH THE USE OF ROOT OF GLYCYRRHIZA 
Pasenko A., Litvinova K. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: pasenko2000@ukr.net 
Proposed the use extract of root of Glycyrrhiza in technology of making of bread, with an enhanceable food and 
biological value; possibilities of reduction of terms of their preparation are set due to reduction of process of 
fermentation of test. 
Key words: food biotechnology, bakegoodss, Glycyrrhiza, extract, glycyrrhizin. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним з основних напрямів у розвитку сучасної харчової біотехнології є розро-
бка рецептур і створення продуктів харчування підвищеної біологічної цінності з лікувально-профілактичною 
дією. На сьогоднішній день недостатньо забезпечити привабливість і нешкідливість продуктів харчування, вони 
ще мають бути профілактичним засобом, що запобігає хворобам, обумовленим негативним впливом довкілля, 
порушеннями обміну речовин і здоровʼя людини в цілому [1, 2]. Хліб та хлібобулочні вироби містять майже усі 
необхідні для життєдіяльності людини речовини. Ці продукти дешеві й калорійні, тому їх споживання постійно 
зростає. Важливим завданням є забезпечення населення високоякісним продуктом у достатньому асортименті 
та об’ємі. Виробництво нових хлібобулочних виробів, збагачених білками, мікроелементами, органічними во-
локнами дозволяє не тільки підвищити харчову цінність продукту, але й надає можливості заощадити шляхом 
заміни дорогої сировини рослинними компонентами місцевого походження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Біоагентом у розробленій технології хлібобулочних виробів 
виступає екстракт кореня солодки. В останні роки у зв’язку із впровадженням безвідходних технологій та ком-
плексної переробки сільськогосподарської сировини (ягід, фруктів, овочів) отримані нові харчові продукти, що 
містять біологічно активні речовини. Вони можуть застосовуватися як для підвищення харчової цінності, так і 
для інтенсифікації технологічного процесу приготування продукту. Перспективним у цьому відношенні є вве-
дення у рецептуру тістоприготування екстракту солодкового кореня. Солодка гола (Glycyrrhiza glabra L.) – одна 
з найдавніших лікарських рослин. Відомо, що відвар солодкового кореня здатний нейтралізувати дію багатьох 
отрут. Препарати солодки застосовують як помʼякшувальний і відхаркувальний засіб. Корінь солодки містить 
глікозиди: ліквіритин, гліциризин (нудно-солодкий на смак), глюкозу, пектини, крохмаль, гіркоту, віск, аспара-
гін, солі кальцію, калію, магнію та сліди летких олій. Встановлено, що будова гліциризинової кислоти, яка міс-
титься у корені солодки, нагадує будову гормонів кореневого шару наднирників – кортизону. Гліциризинова 
кислота захищає кортизон від руйнувань в організмі. Препарати солодки здатні виявляти протизапальну та ан-
тиалергічну дію. Флавоноїди, що містяться у солодці, сприяю загоєнню виразки шлунку. Солодка – дешева си-
ровина, що росте в дикій природі. Для отримання водного екстракту, корені солодки проходять стадію обробки, 
після чого сушаться у розпилюючій сушарній установці при температурі теплоносія на вході у сушарку Т=160 
°С. Після обробки виходить тонкодисперсний однорідний порошок пісочного кольору з хорошими адгезійними 
властивостями, який розчинний у воді. Порошок солодки зберігає необхідну вологість протягом тривалого ча-
су. До складу тіста в процесі замісу на стадії активізації дріжджів, вноситься порошок з екстракту солодкового 
кореня. Біологічно активні речовини сухого екстракту, що представлені переважно полісахаридами, чинять 
стимулюючу дію на метаболізм дріжджів. Введення екстракту фітосировини в рецептуру прискорює процес 
тістоприготування за рахунок інтенсифікації бродіння, покращує якість готових виробів, надає їм функціональ-
ні властивості. Готовий продукт збагачується біологічно активними речовинами, основними з яких є гліцири-
зинова кислота та різні флавоноїди, а також вітамінами і мінеральними речовинами. Використання кореня со-
лодки в технології виробництва хлібобулочних виробів є перспективним напрямом в харчовій біотехнології, 
тому його необхідно активно розвивати. 

ВИСНОВКИ. Запропоновано використання екстракту солодкового кореня в технології хлібобулочних виро-
бів, що сприятиме поліпшенню якості хліба, уповільненню його черствіння, збагаченню його харчовими волок-
нами, що забезпечить позитивну фізіологічну дію продукту на організм людини. Удосконалення рецептури ви-
готовлення хліба завдяки застосуванню екстракту солодкового кореня дозволить інтенсифікувати процес при-
готування дріжджового тіста, підвищити якість готового продукту.  
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ВИЛУЧЕННЯ ФІКОБІЛІПРОТЕІНОВИХ ПІГМЕНТІВ З КЛІТИН CYANOBACTERIA 

Пасенко А. В., Дудніченко Д. С. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pasenko2000@ukr.net 
Розглянуто прикладне значення ціанобактерій класу Cyanophyceae як продуцентів фікобіліпротеінів. Запропо-
новано схему вилучення пігментів з клітин Сyanobacteria в умовах in vitro. Рекомендовано застосування ульт-
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развуку для підвищення виходу фікобіліпротеінів при дезінтеграції клітин. 
Ключові слова: Сyanobacteria, пігмент, фікобіліпротеіни, фікоцианін, ультразвук. 

 
RECOVERY OF PHYCOBILIPROTEINIC PIGMENTS FROM CYANOBACTERIA CELLS 

Pasenko A., Dudnichenko D. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: pasenko2000@ukr.net 
The applied value of cyanobacteria of the Cyanophyceae class as producers of ficobiliproteins. A scheme for extracting 
pigments from Syanobacteria cells in vitro is proposed. It is recommended to use ultrasound to increase the yield of 
ficobiliproteins with the disintegration of cells. 
Key words: Сyanobacteria, pigment, phykobіlіproteіne, phycocyanin, ultrasound. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Представники ціанобактерій класу Cyanophyceae завдяки своїм унікальним 
природним властивостям є одними із важливих культур, що використовують у фармакологічному виробництві, 
сільському господарстві, аквакультурі та інших галузях. Спіруліна, наприклад, містить фікобіліпротеіновий 
пігмент – фікоцианін (антиоксидант потужної дії, що сповільнює реакції NADPH-оксидази, ефективний імуно-
модулятор), а також такі мікроелементи як фосфор, магній, цинк, калій, залізо. Це багате на йод джерело, а та-
кож ефективний профілактичний засіб, що застосовують при лікуванні захворювань щитовидної залози. Хло-
рофіл спіруліни – досить ефективний лікувальний засіб відносно захворювань ясен, галітозу, а також синуситу, 
сприяє поліпшенню стану шкіри за рахунок стимулювання процесів регенерації, а також усуненню запальних 
процесів слизових оболонок. Біопрепарат також є досить ефективним для профілактики утворення злоякісних 
пухлин. Активні компоненти клітин спіруліни сприяють зниженню рівня цукру в крові і зміцненню імунітету. 
Використовують її для профілактики й лікування атеросклерозу, онкологічних захворювань, цукрового діабету, 
порушень обміну речовин, захворювань нирок і сечовивідних шляхів, надмірної ваги, алергії, захворювань тра-
вної системи, гіпертонії, інфекційних захворювань, безсоння, а також гормональних порушень. Це відмінний 
гомеопатичний засіб для посилення імунітету і збагачення організму корисними речовинами у процесі лікуван-
ня ВІЛ та СНІДу. Пігмент фікоцианін ціанобактнрій є природним джерелом стовбурових клітин, також він ко-
ригує процес кровообігу в цілому. Кількість його, наприклад, у спіруліні коливається в межах 1% від маси во-
дорості. Тому технологічно важливим питанням є вивчення можливих шляхів підвищення ефективності проце-
су вилучення цінних фікобіліпротеінових пігментів з біомаси ціанобактерій, у тому числі представників роду 
Arthrospira, а також вивчення можливого розширення переліку високопродуктивних видів ціанобактерій щодо 
синтезу фікоцианіну [1]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Біооб’єктом досліджень є види ціанобактерій класу 
Cyanophyceae, у тому числі Microcystis aeruginosa та широко відомі Arthrospira platensis і Arthrospira maxima. 
Наведені представники синьо-зелених водоростей продукують фікоцианін – натуральний синій пігментний во-
дорозчинний білок . Фікоцианіни поділяють на С-фікоцианін (С-РС), R-фікоцианін (R-РС) та алоцикоцианін. 
Усі фікобіліпротеіни легко виділяються у вигляді комплексу пігментних білків. Вони є стабільними білками і 
містять кілька хромофорних груп, що відповідають за флуоресцентні властивості цього білка. У клітині фікобі-
ліпротеіни збираються в організовану клітинну структуру, а саме, фікобілісоми, які прикріплюються до зовніш-
ньої поверхні мембрани і виступають в якості основних світлозбиральних пігментів в ціанобактеріях. Вилучен-
ня з таких клітинних структур фікобіліпротеінів проводиться з використанням різних методів, що включають 
хімічну обробку (з використанням органічних і неорганічних кислот), фізичну (заморожування і відтавання, 
обробку ультразвуком, гомогенізацію) та ферментативні методи (з використанням лизоциму). За результатами 
проведеного аналізу літературних даних та теоретичного обґрунтування економічної доцільності застосування 
різних методів у роботі запропоновано використання комбінації методу прямого осмосу та ультразвукової об-
робки для вилучення фікоцианіну з біомаси ціанобактерій. Клітини обробляють ультразвуком для прискорення 
руйнування клітинної стінки при реалізації прямого осмосу. Така методологічна послідовність ефективно ско-
рочує час обробки клітин і суттєво підвищує вихід фікобіліпротеінів. Прямий осмос можна реалізувати зану-
ренням клітинної маси у дистильовану воду, розчин з низькою концентрацією солі або буферний розчин на де-
кілька годин.  

ВИСНОВКИ. Механізм дезінтеграції клітинних структур повинен забезпечувати повний розпад біомаси ці-
анобактерій з високим виходом фікобіліпротеінів, що досягають комбінацією різних методів обробки клітин. 
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ’Я Й РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЖІНОК ЩО ВІДВІДУЮТЬ 
ОЗДОРОВЧІ ФІТНЕС-ЗАНЯТТЯ 

Сорокіна С.О., Сорокін Є.Р. 
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Проведено анкетування жінок для визначення мотивів відвідування оздоровчих фітнес-занять; установлено 
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рейтинг найпопулярніших оздоровчих фітнес-занять та регулярність їх відвідування; визначено стан фізичного 
розвитку жінок ; виявлено деякі відхилення показників фізичного та функціонального стану розвитку від нор-
ми, що супроводжується напруженням функціонування серцево – судинної та дихальної систем як у стані спо-
кою, так і під час виконання фізичних навантажень. 
Ключові слова: фітнес-заняття, жінки , здоров’я, мотивація, анкетування, вправи. 
 
MONITORING THE HEALTH STATUS AND THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF WOMEN 

TO VISIT THE HEALTHY FITNESS STUDY 
Sorokina S., Sorokin E. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 
A survey of women was conducted to determine the motives of attending health fitness classes; the rating of the most 
popular fitness sessions and the regularity of their attendance is established; the state of physical development of 
women is determined; Some deviations of indicators of physical and functional state of development from the norm, 
which is accompanied by the stress of functioning of the cardiovascular and respiratory systems both in a state of rest 
and during exercise, are revealed. 
Key words: fitness classes, women, health, motivation, questionnaires, exercises. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Головна мета кожної людини – збереження здоров’я для запобігання захворю-
ванням і продовження життя. Важливим чинником для досягнення високого рівня здоров’я є здоровий спосіб 
життя населення України. Це поняття охоплює використання систематичних фізичних навантажень, збалансо-
ване харчування, здоровий та достатній сон, релаксацію й подолання стресу, відмову від паління та алкоголю 
тощо. Спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту створюють загрозу здоров’ю 
людини та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі її розвитку, що характеризується 
певними чинниками, основними серед яких є не сформованість сталих традицій та мотивацій щодо фізичного 
виховання як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, дотри-
мання здорового способу життя і продовження його тривалості; через це спостерігається погіршення стану здо-
ров'я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожи-
рінням тощо. Особливу увагу заслуговує стан здоров’я, рівень фізичної підготовленості жінок , що визначає не 
тільки теперішнє, а й майбутнє здоров’я нації, його резервні, функціональні можливості та стійкість імунної 
системи до захворювань.[3] Таким чином, проблема стану здоров’я й рівня фізичної підготовленості населення 
України, особливо жінок зрілого віку дуже актуальна на сьогодні день. Збереження, зміцнення здоров’я та про-
філактика захворювань, шляхом залучення до систематичних оздоровчих занять є одним із головних напрямків 
державної політики більшості європейських країн (R.W. Early, T.R. Baechle, 2004; М.М. Булатова, 2007; Дутчак, 
2007; Н.В. Богдановська, 2008 та ін.) Терміном «оздоровчий фітнес» за останні роки в зарубіжній і вітчизняній 
практиці фізичного виховання позначається сукупність різних видів рухової активності, які сприяють підви-
щенню фізичного стану тих, хто займається, і визначається рівнем функціональних показників серцево-
судинної і дихальних систем, кількістю жирової тканини в організмі, показниками м'язової сили й витривалості, 
а також гнучкості. Сучасні оздоровчі фітнес- заняття відіграють велику роль у житті жінок . Вони сприяють 
збереженню здоров’я, поліпшенню фізичної підготовленості, підвищенню рівня працездатності, поліпшенню 
психоемоційного стану, зростанню соціальної активності та заповненню дозвілля. До сучасних видів оздоров-
чої активності належать танці, аеробіка, степ-аеробіка, стріп-денс, шейпінг, фітнес, пілатес, каланетика, аква-
фітнес, бодібілдинг та інші[1]. Вони мають оздоровчий ефект завдяки активізації найважливіших функціональ-
них систем організму, та сприяють високій енергетичній вартості роботи. Моніторинг стану здоров’я та визна-
чення рівня фізичної підготовленості в більшостіфітнес клубів не відбувається. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.. Головним завданням фізичного виховання є формування у 
населення стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя (B.M. Пла-
тонов, 2006; Г.Л. Апанасенко, 2007; І.І. Земцова, 2008; В.О. Кашуба, Т.В. Івчатова, Т.О. Хабінець; 2009 та ін.). 
Це завдання ефективно вирішується шляхом залучення людей до фізкультурно-оздоровчих занять (ФОЗ) (В.Ю. 
Давидов, О.І. Шамардін, Г.О. Краснова, 2005; С.В. Сологубова, 2012 та ін.). 

Багато авторів займалися вивченням цих питань з таких напрямів фітнесу: аеробіки (Ю.І. Таран, Т.В. Івчато-
ва 2008; Н.О. Опришко, 2011; О.О. Мороз, 2012), пілатесу (О.В. Буркова, І.В. Бєлов, 2008; Ф.І. Загура, 2010). У 
деяких дослідженнях обґрунтовується використання засобів оздоровчого фітнесу, спрямованих на корекцію 
маси тіла жінок під час фізкультурно-оздоровчих занять (О.О. Мороз, 2011; I.М. Григус, Н.Є. Михайлова, 2012 
та ін.). Аналіз наукових досліджень, результатів упровадження у практику роботи сучасних фітнес-клубів упро-
довж останніх десятиліть (Е.Г. Буліч, І.В. Муравов, 2011; О.В. Мартинюк,2011; О.О. Мороз, 2012 та iн.) свід-
чить про те, що здебільшого випадків, ефективність використання оздоровчих фітнес-програм не завжди дося-
гає максимально індивідуального результату. Кожна з методик застосування сучасних форм рухової активності 
має низку переваг і недоліків. Особливо гостро постає питання проблеми здоров’я, покращенню рівня фізичної 
підготовки та проблема збільшення маси тіла серед жінок зрілого віку, оскільки кожний віковий період харак-
теризується визначеними змінами в організмі. Сучасний спосіб життя сучасних жінок зрілого віку досить пере-
вантажений. Особливо це стосується нервової та сенсорних систем, що зумовлене комп’ютеризацією праці в 
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поєднанні з недостатньою фізичною рухливістю, а це своєю чергою порушує роботу інших важливих систем 
організму, а саме обміну речовин, що призводить до збільшення маси тіла, а це в свою чергу призводить до по-
рушення роботи серцево-судинної, дихальної, травної систем тощо[4]. На сьогодні не визначеними залишають-
ся питання про те, які з фізичних навантажень є найбільш ефективними, при різних варіантах порушення маси 
та складу тіла жінок. Не розроблено чітких рекомендацій стосовно методики їх використання та дозування, за-
лежно від спрямованості та ступеня цих порушень. Такі питання зумовили напрямок і предметну сферу науко-
вих досліджень. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що рівень і характер змін у функціональних сис-
темах організму жінок залежить від стану здоров’я та рівня фізичного розвитку; виду та тривалості занять оздо-
ровчими фізичними вправами; віку тих, хто займається, низки спадкових чинників, мотивів. Для визначення 
мотивів відвідування оздоровчих фітнес-занять було проведено анкетування серед жінок зрілого віку. За ре-
зультатами анкетування , найбільше жінок зрілого віку бажають поліпшити будову тіла за рахунок відвідування 
фітнес-занять (зменшити масу, удосконалити пропорції тощо) – 48,5 % та поліпшити стан здоров’я – 22,1 %; 
майже 10,7 % жінок бажають підвищити фізичну підготовленість (розвинути силу, витривалість, спритність, 
гнучкість, швидкість); займаються фітнес-заняттями для задоволення – 7,8 % жінок, а для зняття напруження та 
стрес – 5 %. Найменше виявилося жінок, хто прагне розширити коло спілкування – 2,1 % та провести вільний 
час – 3,5 %. Результати анкетування показали також, що найбільше жінок турбуються про масу, пропорції тіла 
та розвиток мускулатури – від 32,4% до 16,4%, а найменше їх цікавить розвиток швидкості, гнучкості й сили – 
від 1,4 % до 7,8 % .Сприятливий вплив оздоровчих занять можливий за умови відповідності засобів і методів 
біологічним особливостям жіночого організму та рівню їхньої підготовленості. Різні форми й напрями органі-
зації занять оздоровчими фізичними вправами дають змогу використовувати різні варіанти дозування тренува-
льного навантаження [2].Інтерес є формою виявлення потреб і своєрідною орієнтацією людини в її зв’язках із 
дійсністю. Від спрямованості інтересів залежить спосіб життя людини, її поведінка й діяльність. Поява інтересу 
викликає бажання діяти, формує мотив поведінки. У нашому дослідженні було проаналізовано, чи мали жінки 
руховий досвід до того часу, як вони прийшли займатись у фітнес-клуби. За результатами анкетування визна-
чено, що 65,13 % жінок, які відвідують оздоровчі фітнес-заняття, раніше займалися в інших спортивних клубах, 
а 29,87 % взагалі нічим не займалися. Серед найбільш популярних оздоровчих фітнес-занять жінок зрілого віку 
виявлені такі: аеробіка, степ-аеробіка, програми фітнес-мікс та пілатес. Меншою популярністю користуються – 
каланетика, йога, східні танці . У ході анкетування виявлено, що 54,2 % жінок зрілого віку регулярно (3−4 рази 
на тиждень) займаються фізичними вправами; 1−2 рази на тиждень відвідують 29,2 % жінок, інколи займаються 
12,8 %жінок; і лише 3,5 % жінок прагнуть відвідувати заняття 5 – 6 разів на тиждень . Моніторинг рівня фізич-
ного стану жінок зрілого віку дозволив виявити деякі відхилення від норми функціональних показників стану 
здоров’я та фізичного розвитку жінок зрілого віку, які потребують безпосередньої корекції оздоровчих трену-
вальних фітнес – занять для поліпшення цих показників і стану здоров’я жінок в цілому . 

Моніторинг рівня фізичного стану жінок зрілого віку, які відвідують фітнес-заняття у студія «Богема» м. 
Кременчук (n=140) 

1 ЧД, к-сть дихань 20,9±1,1 
2 ЧСС уд./хв 78,8±0,9 
3 АТ(сист.), мм рт. ст 115,3±1,9 
4 АТ(діаст.), мм рт. ст 78,1±11,8 
5 ЖЄЛ, мл 2,9±0,7 
6 Проба Штанге, с 30,1±1,2 
7 Проба Генча, с 12,8±0,4 
8 Проба Руф’є, бали 12,8±0,4 
9 Гарвардський степ-тест, ум. од. 24,6±1,2 
ВИСНОВКИ. Таким чином, проведені наші дослідження свідчать про те, що для вдосконалення системи 

оздоровлення населення засобами сучасних фітнес-занять, зокрема жінок зрілого віку, потрібно визначити осо-
бливості мотивів та інтересів жінок до різних видів рухової активності; виявити фізичну підготовленість до пе-
вних оздоровчих фітнес-занять; розробити й обґрунтувати оптимальну систему педагогічного контролю за фі-
зичним станом жінок і форму організації оздоровчого впливу на основі фітнес-занять різного спрямування. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТАРТОВИХ КУЛЬТУР У МʼЯСНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Суворова А.А., Никифорова О.О.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: lazymelon@ukr.net. 
Запропоновано застосування стартових культур в мʼясній промисловості з метою покращення якості продукції. 
Ключові слова: стартові культури, мʼясна промисловість, пробіотичні властивості. 

 
USE OF STARTE CULTURES IN THE MEAT INDUSTRY 

Suvorova A.A., Nikiforova O.O. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: lazymelon@ukr.net. 
Proposed to use of starte cultures in the meat industry to improve the quality of products. 
Key words: starte cultures ,meat industry, probiotic properties. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Найважливішою галуззю харчової промисловості Полтавщини є мʼясна проми-

словість, що представлена сімома підприємствами (Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Гадяч, Пирятин, 
Глобино). Поняття якості та безпечності сировини і готових виробів дуже важливе для сучасного стану та пода-
льшого розвитку усіх галузей харчової промисловості. Важливим завданням є вирішення таких проблем, як 
охорона здоровʼя, забезпечення людини продовольством, охорона навколишнього середовища. На сьогодніш-
ній день актуальною тенденцією в Полтавській області є створення функціональних продуктів харчування з 
метою покращення здоровʼя споживача, поліпшення якості продукції мʼясної промисловості та збільшення кі-
лькості виходу готової продукції. Один із шляхів вирішення цих проблем повʼязаний із біотехнологічним прин-
ципом модифікації мʼясної сировини – спрямованим регулюванням ходу біотехнологічних, фізико-хімічних та 
мікробіологічних процесів, в результаті яких формується структура, колір, смак та аромат готового продукту. 
Цілеспрямоване використання стартових культур сприяє отриманню стабільної якості готового продукту. Тех-
нологічна дія мікроорганізмів повʼязана з утворенням специфічних біологічно активних компонентів: органіч-
них кислот, бактеріоцинів, ферментів, вітамінів та інших, що сприяє поліпшенню санітарно-мікробіологічних, 
органолептичних показників готового продукту, а також дозволяє інтенсифікувати виробничий процес.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Стартові культури, що використовуються в мʼясній промисло-
вості, являють собою мікроорганізми різних видів, в тому числі лактобацили, педіококи, стафілококи, мікроко-
ки, дріжджі та міцеліальні гриби. Найбільшого поширення набули технології з використанням стартових куль-
тур для швидкого зниження рН і призупинення розвитку небажаної мікрофлори. Ці стартові культури забезпе-
чують швидке дозрівання, утворення кольору, традиційний аромат і смак. На сьогоднішній день науковий та 
практичний інтерес представляє дослідження мікроорганізмів з пробіотичними властивостями. З точки зору 
функціонального харчування нашого населення ряд молочних бактерій має пробіотичні властивості, за рахунок 
яких поліпшується травлення, мікробіоценоз, імунітет, обмін речовин в умовах нестабільної екологічної ситуа-
ції.. Одним з підходів до зниження надмірної дії хімічних мутагенів на організм людини є розробка харчових 
продуктів з антимутагенними властивостями. Найбільш перспективним напрямком створення мʼясних продук-
тів з антимутагенними властивостями є використання пробіотичних мікроорганізмів, серед яких особливо виді-
ляються пропіоновокислі бактерії. Вони відзначаються протеолітичною активністю і представляють безсумнів-
ний інтерес для створення мʼясних продуктів нового покоління. Застосування пропіоновокислих бактерій для 
посолу мʼясної сировини сприяє поліпшенню його якісних показників та інтенсифікації процесу дозрівання за-
галом. Також доцільним є застосування біфідобактерій, адже вони мають здатність звʼязувати кисень повітря, 
що сприяє зниженню окисно-відновного потенціалу. Це в свою чергу робить ліпіди мʼяса стійкими до окислен-
ня. Крім того, основним продуктом метаболізму біфідобактерій є молочна кислота, накопичення якої гарно 
впливає на консистенцію продукту.  

ВИСНОВКИ. Отже, дослідження, направлені на вивчення біотехнологічних властивостей мікроорганізмів, 
що використовуються в якості стартових культур в мʼясній системі та створення нових бактеріальних препара-
тів з використанням представників нормальної мікрофлори людини, є актуальними для вирішення проблем су-
часного стану м’ясної промисловості України та забезпечення споживачів екологічно чистими продуктами хар-
чування. 
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РАКІВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Томченко В.М. Науковий керівник Никифорова О.О. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: tomchenko.valya20@gmail.com. 
Запропоновано оптимізація вирощування раків для комплексного використання у сільському господарстві. 
Ключові слова: раки, аквакультура, біотехнологія. 

 

BIOTECHNOLOGY OF CANCER GROWTH FOR INTEGRATED USE IN AGRICULTURE 
Tomchenko V. М. Supervisor – Nikiforova O. O. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail: tomchenko.valya20@gmail.com. 
The optimization of growing of canines for complex use in agriculture is offered. 
Key words: crayfish, aquaculture, biotechnology. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Аквакультура є перспективним напрямком створення харчової продукції, що 
динамічно розвивається. Останнім часом стає все більш актуальною можливість забезпечення потреб людства 
за рахунок тваринництва і рибальства. Культивування раків є одним з молодих напрямків у біотехнології. За 
допомогою біотехнології можна інтенсифікувати приріст біомаси культивованих об’єктів, а також стимулювати 
їх розмноження. Це пов’язано з тенденцією все більшого споживання населенням поживного і цінного для здо-
ров'я рибної продукції. М’ясо, ікра, печінка ракоподібних відносяться саме до таких необхідних продуктів хар-
чування. Крім того, для виробництва хітину і хітозану в медичних і технічних цілях висока потреба в панцирах 
ракоподібних. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для процесу вирощування ракоподібних застосовуються нові 
технології, основна ціль яких забезпечити технічну сторону цього питання. Найбільш перспективними для ку-
льтивування є прісноводні раки сімейства Astacidae: широкопалий ‒ Astacusastacus, який більш цінуються за 
свою м’ясистість, проте у довгопалих раків набагато швидше темпи розмноження. Розведення річкових раків в 
ставках дозволяє отримувати високоякісне дієтичне і смачне м`ясо, яке містить до 16 % білків і до 0,5 % жирів. 
Точно збалансоване годування раків в умовах штучного розведення є одним із найважливіших аспектів виро-
щування раків. Процес і режим годування раків безпосередньо впливають на темпи розмноження і набору маси. 
При штучному годуванні раків у водоймі найефективнішим буде максимально наблизити умови до природного 
середовища існування раків. Введення органіки і мінеральних добрив є найкращим шляхом поліпшеним кормо-
вої бази у штучній водоймі, що значно підвищує продуктивність кормів. Однак необхідно зберігати точні про-
порції, адже ракоподібні дуже чутливі до якості води. Нормою вмісту азоту і фосфору для штучних водойм 
вважається 0,5 мг/л фосфору і 2 мг/л азоту. Крім власне кількості добрив, необхідно враховувати також такі 
характеристики, як pH води та ґрунту, температуру води, загальний стан водойми. Лужна реакція в ставках піс-
ля наповнення водою повинна мати pH 7–8,5.  

ВИСНОВКИ: Таким чином, в місті Кременчук буде доцільно запровадити дану технологію вирощування 
раків, оскільки це буде сприяти очищенню басейну Дніпра від надлишку синьо-зелених водоростей. До того ж, 
зважаючи на невибагливість до харчування ракоподібних, їх можна використовувати допоміжними утилізато-
рами відходів м’ясокомбінатів.  
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЗАКРИТИХ  
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМАХ 

Чеганова Г.С., Антонова О.І. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: antonovaei@ukr.net 
Пропонується комплексна програма фізичної реабілітації, яка поєднує ЛФК, масаж, фізіотерапію, механотера-
пію, іпотерапію, працетерапію, арт-терапію та психотерапію. Отримані результати дають підставу вважати, що 
реабілітаційні заходи мають позитивний ефект (p<0,05). 
Ключові слова: закриті черепно-мозкові травми, фізична реабілітація 

COMPLEX PROGRAM OF PHYSICAL REHABILITATION AT CLOSED  
CRANIOCEREBRAL TRAUMAS 

Cheganova G., Antonova O. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail: antonovaei@ukr.net 
The complex program of physical rehabilitation, which combines LFK, is offered, massage, physiotherapy, mechano-
therapy, ipoterapiyu, work therapy, art-therapy and psychotherapy. The got results ground to consider that rehabilitation 
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measures have a positive effect (p<0,05). 
Key words: closed craniocerebral traumas, physical rehabilitation 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Черепно-мозкові травми (ЧМТ) відносяться до найбільш поширених видів 

ушкоджень і становить до 50 % всіх видів травм. Смертність від черепно-мозкових травм становить 1 % від за-
гальної смертності. Тільки в Україні від цієї патології гине більше 11 тисяч осіб [2]. Серед осіб з черепно-
мозковими ураженнями тільки 20 % повертається до повноцінної праці, інші мають виражені ознаки інвалідно-
сті. Тому виникає необхідність проведення фізичної реабілітації з метою відновлення втрачених функцій та не-
допущення прогресування наслідків закритої черепно-мозкової травми [1].  

На даний час фізична реабілітація осіб з ЗЧМТ є досить актуальною, коли на території нашої держави про-
ходять бойові дії і з кожним днем кількість ЗЧМТ в осіб молодого і зрілого віку зростає з кожним днем [3]. Ме-
тою роботи є розробка комплексної програми фізичної реабілітації, яка надасть можливість недопущення про-
гресування наслідків закритої черепно-мозкової травми та інвалідізації. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У дослідженні взяли участь десятеро чоловіків – учасників 
бойових дій в зоні АТО на Сході України. Досліджувані є пацієнтами реабілітаційного відділення КЗ «Кремен-
чуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради та проходять курс лікування у да-
ному закладі. Вік: 30–50 років. Фізична реабілітація має комплексний характер, тобто окрім заходів з ЛФК по-
єднує масаж, фізіотерапію, механотерапію, іпотерапію, працетерапію, арт-терапію та психотерапію. Програма 
реабілітації складається на основі індивідуальних особливостей пацієнта – віку, статі, діагнозу, характеру пере-
бігу хвороби, наявності супутніх захворювань, скарг тощо.  

Підсумовуючи та узагальнюючи отримані дані, виявлені за допомогою методів дослідження, освоївши ме-
тодику складання програми реабілітації осіб з ЗЧМТ у післялікарняний період, на наступному етапі всі зусилля 
були спрямовані на практичне втілення вищезазначеного. Керуючись принципом диференційованого поділу, 
досліджуваних було поділено на три групи. Враховувався як фізичний так і психічний стан пацієнтів. Заняття з 
ЛФК та механотерапії проводилися малогруповим методом за наступною класифікацією у залежності від діаг-
нозу: 

1) пацієнти зі струсом головного мозку (3 особи): 
2) пацієнти із забоєм головного мозку легкого ступеня (3 особи); 
3) пацієнти із забоєм головного мозку середнього ступеня (4 особи). 
Такий розподіл є найбільш доцільним, тим паче особливості нервової системи та уваги у сформованих гру-

пах досліджуваних були дещо подібні. Окрім того, реабілітація у колективі морально підтримує хворого та на-
дає впевненості у своїх силах. 

Термін дослідження – чотири тижні (28 днів). Тривалість заняття (5 разів на тиждень) у кожної з груп варі-
ювалась у межах від 35 хв на початку реабілітації і до 50 хв – у міру адаптації до навантажень і до кінця реабі-
літації. Заняття з ЛФК та механотерапії проводилися у кабінеті механотерапії Кременчуцького обласного госпі-
талю під пильним керівництвом та методичними рекомендаціями фахівців з фізичної реабілітації, складалися зі 
вступної, основної та заключної частини. 

Перед початком навантаження визначалися основні показники фізичного стану досліджуваних – суб’єктивні 
(самопочуття, сон, апетит, настрій) та АТ, ЧСС, ЧД. В залежності від них варіювалися обсяг та інтенсивність 
виконуваних вправ. При наявності посттравматичних симптомів, характерних для ЗЧМТ, а також підвищеного 
АТ, ЧСС, пацієнти не були допущені до заняття з ЛФК та механотерапії. Були досліджені показники фізичного 
(рівновага, координація), психічного стану (рівень тривожності/депресії) та рівня слухомовного за-
пам’ятовування. 

Через чотири тижні після початку реабілітації пацієнтів із ЗЧМТ на післялікарняному етапі з ними було зно-
ву проведене тестування фізичного та психічного стану.  

Пробу Уемури виконували у чотири етапи. Перший етап тестування усі досліджувані виконали задовільно, 
тобто утримали рівновагу понад 10 с. Під час проходження другого і третього етапу незначні похитування, тре-
мор відмічались лише у декількох досліджуваних. Четвертий етап був відмінений лише одному пацієнту (10 %) 
через скаргу на запаморочення. Діапа-
зон утримання рівноваги у трьох хво-
рих, які до початку реабілітації даний 
етап не виконували, варіювався у межах 
3–8 с. Інші 60 % (6 осіб) утримали рів-
новагу на одні нозі із заплющеними 
очима понад 10 с. Під час виконання у 
досліджуваних були наявні помірні по-
хитування та тремор, використовували 
руки для підтримки рівноваги 50 % (5 
осіб). 

Сумарний бал за виконання проби 
Уемури виводився на основі виконаних 
етапів та порівняний з початковим ба-
лом на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Результати проби Уемури до та після реабілітації 
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Отже, показники статичної рівноваги мають позитивну динаміку (у порівнянні з показниками до реабілітації 
середній бал за виконання вправи покращився на 0,9 (3,3±0,22 бали); p<0,05), більше у хворих із ЗЧМТ легкого 
ступеня тяжкості.  

ВИСНОВОК. Після проходження реабілітаційних заходів у повному обсязі результати повторного тесту-
вання засвідчили, що: стан рівноваги та координації поліпшився, останній етап проби Уемури із заплющеними 
очима на одній нозі не виконав лише 1 пацієнт (10 %), тривалість утримання рівноваги покращилася приблизно 
на 21,3 %, при тестуванні ходьби усі виявлені наслідки були ліквідовані загалом на 45 %; обсяг слухомовного 
запам’ятовування та рівень уваги у пацієнтів із ЗЧМТ за тестом «10 слів Лурія» поліпшився загалом на 5 %; 
рівень тривожності/депресії знизився на 11,45 %. 

Отримані результати дають підставу вважати, що реабілітаційні заходи мають позитивний ефект (p<0,05). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІКРОЦИСТИНУ У ФІТОПАТОЛОГІЇ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН 
Шендрик В.С. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
м. Кременчук, Україна. E-mail: eternite096@gmail.com 
Представлені основні результати використання токсину синьо-зелених водорослей – мікроцистину з метою 
профілактики захворювань культурних рослин фітофторозом. Надаються результати мікробіологічного до-
слідження збудника фітофторозу рослин – Phytophthora infestans. 
Ключові слова: ціанобактерії, мікроцистин, фітофтороз, Phytophthora infestans, Solanum lycopersicum. 
 

RESEARCH OF MICROCYSTIN IN PHYTOPATHOLOGY OF CULTURAL PLANTS 
Shendrуk V.S. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail: eternite096@gmail.com 

The main results of the use of blue-green algae toxin – microcystin for the purpose of the prevention of diseases of cul-
tivated plants with latex infections are presented. The results of the microbiological study of the pathophyte pathogen 
plant – Phytophthora infestans. 
Key words: cyanobacteria, microcystin, late blight, Phytophthora infestans, Solanum lycopersicum. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ціанобактерії (синьо-зелені водорості, ціанеї) – відділ великих грамнегативних 
бактерій, які відрізняються наявністю зеленого пігменту хлорофіла. Поширені майже повсюдно. Вони зіграли 
важливу роль у становленні атмосфери Землі, збагативши її киснем. Це єдині бактерії, що здатні до оксигенно-
го фотосинтезу. Ціанобактерії синтезують велику кількість вторинних метаболітів. Один з яких – мікроцистин. 
Основними продуцентами мікроцистину є ціанобактерії родів Anabaena, Microcystis, Planktothrix. 

До сих пір токсини розглядалися з точки зору небезпеки для здоров’я людини і тварин. Але існує й інша 
можливість використання токсинів синьо-зелених водорослей – для боротьби з грибковими хворобами рослин. 
Токсичність мікроцистину спрямована на плазматичну мембрану грибкових клітин. Вище зазначене у свою 
чергу призводить до руйнування мембрани та загибелі клітин. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для проведення дослідження впливу мікроцистину на живі 
грибкові організми було обрано, як експериментальний об’єкт, представників роду Phytophthora. Вибір саме 
цього об’єкта дослідження обумовлений тим, що представники роду Phytophthora викликають фітофтороз рос-
лин, та як результат можуть бути нанесені істотні шкоди сільськогосподарським культурам. Більшою мірою 
уражаються представники сімейства Solanaceae. Були здійснені дослідження впливу мікроцистину на 
Phytophthora на прикладі Solanum lycopersicum. Томати у вегетативному віці 90 днів були інфіковані збудником 
хвороби фітофтори шляхом мікроін’єкцій, потім до рослин експерименту були застосовані мікроін’єкції мікро-
цистину. У порівнянні з контролем у експериментальних рослин спостерігалось пригнічення розвитку хвороби, 
що у свою чергу свідчить про фітофторостатичний ефект.  

Також у ході дослідження була отримана чиста культура Phytophthora infestans в умовах in vitro. Методоло-
гія культивування Phytophthora infestans полягає у мікробіологічному посіві об’єкта дослідження на поживний 
агар. Та подальшому перенесенні на спеціалізоване живильне середовище для культивування мікрогрибів. У 
даний час чиста культура підтримується та відбувається підрахунок грибкових колоній для відстеження темпів 
росту.  

Динаміка росту колоній на поживному середовищі підраховувалась кожні п’ять днів та складає таку послі-
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довність: 32, 96, 168, 202, 224. На 25 день культивування була досягнута максимальна кількість грибкових ко-
лоній. Після обробки грибкових колоній мікроцистином спостерігалась від’ємна динаміка росту. Так перші змі-
ни були зафіксовані на 3 день – 220 колоній, а станом на 5 день – 211 колоній (рис. 1). 

 

  
Наростання кількості колоній Phytophthora infestans 

до обробки мікроцистином 
Зменшення кількості колоній Phytophthora infestans 

після обробки мікроцистином 
 

Рисунок 1 – Реєстрація змін кількості колоній Phytophthora infestans в умовах in vitro  
 

ВИСНОВОК. На сьогодні здійснені перші кроки дослідження збудника фітофторозу рослин. Практич-
ним шляхом визначена інгібуюча дія мікроцистину на грибкові колонії Phytophthora infestans. Також виявлено 
фітофторостатичну дію мікроцистину на прикладі Solanum lycopersicum. 
 
 

ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРКИ 
Шило Р.В., Кухаренко Д.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: dkuch100@gmail.com 
Проведено аналіз сучасних моделей нирки для передопераційного планування онкологічних захворювань. Для 
проведення оперативного втручання необхідний попередній аналіз об’єкту оперування, його якісна і точна мо-
дель. Передопераційне планування являється важливим етапом, для визначення оперативних дій, виявлення 
можливих проблем при виконанні операції. 
Ключові слова: нирка, передопераційне планування, модель 

 
PREOPERATIVE PLANNING ONCOLOGICAL DISEASES KIDNEY 

Shylo R., Kukharenko D. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: dkuch100@gmail.com 
An analysis of modern kidney models for the preoperative planning of oncological diseases has been carried out. For 
operative intervention it is necessary preliminary analysis of the object of operation, its qualitative and exact model. 
Preoperative planning is an important stage for determining operational actions, identifying possible problems when 
performing an operation. 
Key words: kidney, preoperative planning, model 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Комп'ютерне моделювання є одним з ефективних методів вивчення складних 
біологічних систем. Побудова комп'ютерної моделі базується на абстрагуванні від конкретної природи явищ 
або досліджуваного об'єкта-оригіналу і складається з двох етапів - спочатку створення якісно-логічної, а потім і 
кількісно-математичної моделі. Комп'ютерне ж моделювання полягає в проведенні серії "обчислювальних екс-
периментів" на комп'ютері, метою яких є аналіз на внутрішню несуперечливість моделі і отримання кількісних 
даних про процес функціонування моделі.  

Нирково-клітинні онкологічні захворювання становлять близько 3% від усіх онкологічних захворювань лю-
дини. Разом з тим, вони характеризуються досить агресивним перебігом і схильністю до регіонарних і віддале-
них метастазуваннь, в зв'язку з чим вивчення питань своєчасного і точного розпізнавання пухлини нирки є од-
ним з пріоритетних напрямків сучасної урології. 

МЕТА РОБОТИ. Передопераційне планування онкологічних захворювань нирки.  
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо існуючі на сьогоднішній день моделі нирки. Бага-

тошарова модель нирки, що дозволить опрацьовувати і моделювати різні ситуації, такі як протікають в людсь-
кому організмі представлена на рисунку 1. Авторами дослідження є професор Гретчен Махлер і біоінженер Ко-
ртні Саколіш. Ними створена перша модель, яка імітує процеси гломерулярної фільтрації - однієї з основних 
функцій цього органу. 

Таке досягнення є відмінною можливістю протестувати взаємодіяю лікарських препаратів з клітинами і тка-
нинами нирки, а також вивчити вплив різних збудників і факторів ризику на розвиток ниркової патології. Крім 
того, подібні моделі можна буде використовувати як альтернативу випробувань не на тваринах, а на доклініч-
ному етапі дослідження препаратів [1]. 
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Рисунок 1 – Комп᾽ютерні тривимірні моделі нирки: а) спрощена; б) точна. 
 

Здатність кількісно оцінювати ступінь пошкодження нирок і прогнозувати життя, що залишилося в нирці, 
використовуючи зображення, отримане в момент, коли пацієнт відвідує лікарню для біопсії нирок, тепер можна 
використовувати комп'ютерну модель, засновану на штучному інтелекті. 

На думку дослідників, застосування систем машинного навчання, таких як згорткові нейронні мережі (CNN) 
для задач розпізнавання об'єктів, є цінним для класифікації хвороб, а також для аналізу зображень радіології, 
включаючи злоякісні пухлини. 

Щоб перевірити можливість застосування цієї технології для аналізу регулярно отриманих біопсій нирок, 
дослідники провели доказ принципового дослідження секцій біопсії нирки з різною кількістю фіброзу нирок 
(також широко відомий як рубцювання тканини). 

Механізм навчання машин, заснований на CNN, грунтувався на щільності пікселів оцифрованих зображень, 
в той час як тяжкість захворювання визначалася кількома клінічними лабораторними показниками і виживан-
ням ниркової системи. Продуктивність моделі CNN порівнювалася з результатами моделей, згенерованих з ви-
користанням кількості фіброзу, повідомленого невропатологом в якості єдиного входу, а також відповідних 
лабораторних показників. Для всіх сценаріїв моделі CNN перевершували інші моделі. Дана модель має як діаг-
ностичні, так і прогностичні застосування і може привести до розробки програмного додатка для діагностики 
захворювань нирок і прогнозування виживання нирок [2].  

ВИСНОВКИ. У роботі зроблений огляд основних сучасних моделей нирки людини. Для забезпечення вда-
лого та якісного оперативного втручання необхідно виконати ретельне передопераційне планування. Для цього 
необхідно мати високоякісні моделі органів, за допомогою яких можна зробити точні прогнози та розробити хід 
дій операції. Крім того за допомогою моделей можна виявити всі можливі ризики, що можуть виникнути в ре-
зультаті хірургічних дій. 
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ЦИФРОВИЙ АНАЛІЗ ЕКГ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕДСЕРДНИХ АРИТМІЙ 
Іванько К.О., Іванушкіна Н.Г., Нікітюк Н.О., Мадай З.О., Матюк Р.Ю. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 
вул. Політехнічна 16, корп.12, к.423, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: koondoo@gmail.com  
 Робота присвячена вдосконаленню інформаційно-алгоритмічного забезпечення діагностичних систем для неін-
вазивного оцінювання стану серцево-судинної системи, а саме виявлення фібриляції передсердь. Для вирішення 
задачі класифікації ЕКГ на 2 класи: "норма" та "фібриляція передсердь" проведено дослідження електрокардіо-
сигналів за допомогою перетворення Фур’є, спектрально-часового аналізу, а також розраховано показники ва-
ріабельності ритму серця. Також проаналізовано результати роботи низки класифікаторів. 
Ключові слова: фібриляція передсердь, електрокардіосигнал, варіабельність ритму серця, спектрально-часовий 
аналіз, машинне навчання. 

 
DIGITAL ECG ANALYSIS FOR ATRIAL ARRHYTHMIAS DETECTION 

Ivanko K., Ivanushkina N., Nikitiuk N., Maday Z., Matyuk R. 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  
Polytechnichna Str., 16, off. 423, 03056, Kyiv, Ukraine. E-mail: koondoo@gmail.com  
 The work is devoted to the improvement of information and algorithmic support of diagnostic systems for non-invasive 
evaluation of cardiovascular system state, particularly detection of atrial fibrillation. To solve the problem of classifica-
tion of electrocardiosignals into 2 classes: "norm" and "atrial fibrillation", the study of electrocardiogram signals was 
performed using Fourier transformation, spectral-temporal analysis, and also parameters of heart rate variability. The 
paper analyzes the results of a number of classifiers. 
Key words: atrial fibrillation, electrocardiogram, heart rate variability, spectral-temporal analysis, machine learning. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність проблеми обумовлюється значним поширенням і небезпечністю 

серцевих аритмій, та необхідністю розробки алгоритмів цифрового аналізу електрокардіосигналів для раннього 
діагностування кардіологічних патологій. Для вирішення цієї задачі доцільно використовувати алгоритми ма-
шинного навчання. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для дослідження було використано базу ЕКГ в нормі та з фіб-
риляцією передсердь з ресурсу PhysioNet [1], яка містить 200 записів ЕКГ тривалістю від 9 с до 60 с, зареєстро-
ваних з частотою дискретизації 300 Гц. Попередня обробка ЕКГ сигналів передбачала фільтрацію перешкод 
різного походження, а також детекцію R-зубців, яка була реалізована методом Пана-Томпкінса. Визначені RR-
інтервали використовувалися для отримання показників варіабельності ритму серця.  

 
Рисунок 1 – а) алгоритм аналізу ЕКГ, б) ЕКГ сигнал з фібриляцією передсердь, в) виявлена електрична 

активність пердсердь, г) спостереження зміни у часі домінуючої частоти фібриляції за допомогою спектрограми 
сигналу електричної активності передсердь 

 

Також відокремлювалася та аналізувалася електрична активність передсердь [2, 3]. Для вирішення задачі розді-
лення сигналів від передсердь та шлуночків у поверхневій ЕКГ під час фібриляції застосовано метод компенса-
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ції QRST-комплексів. При цьому від кожного поточного кардіоциклу після синхронізації за R-зубцем віднімався 
один з еталонів QRST-комплексів. Після усунення активності шлуночків отримувався залишковий сигнал, що 
містив електричну активність передсердь. Спостереження зміни у часі домінуючої частоти фібриляції викону-
валося за допомогою спектрально-часового аналізу електричної активності передсердь (Рис.1). 

ВИСНОВКИ. Аналіз отриманих результатів показує, що при застосуванні у якості ознак параметрів варіабе-
льності серцевого ритму та виборі класифікатора, який реалізує метод K найближчих сусідів, отримано найбі-
льшу точність класифікації - 98% .  
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АНАЛІЗ МОВНИХ СИГНАЛІВ В ГОЛОСОВИХ СИСТЕМАХ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
Євтушенко Є.О., Іванько К.О., Іванушкіна Н.Г. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 
вул. Політехнічна 16, корп.12, к.423, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: koondoo@gmail.com  
Робота присвячена вдосконаленню технологій біометричної ідентифікації людини за допомогою цифрового 
аналізу її голосових сигналів. Проведено порівняння використання при розпізнаванні особи за мовним сигна-
лом таких ознак, як коефіцієнти перетворення Фур'є, коефіцієнти спектрально-часового перетворення, а також 
мелкепстральні коефіцієнти. 
Ключові слова: ідентифікація особи, мовні сигнали, біометричні системи, спектрально-часовий аналіз, кепст-
ральний аналіз. 

 
ANALYSIS OF VOICE SIGNALS IN SYSTEMS OF BIOMETRIC IDENTIFICATION 

Yevtushenko Ye., Ivanko K., Ivanushkina N. 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  
Polytechnichna Str., 16, off. 423, 03056, Kyiv, Ukraine. E-mail: koondoo@gmail.com  
The work is devoted to the improvement of technologies of biometric identification of a person by means of digital 
analysis of voice signals. Comparison of the use of such features as Fourier transform coefficients, coefficients of 
spectral-time transformation, as well as melkepstral coefficients of the voice signal for person recognition is carried out. 
Key words: person identification, speech signals, biometric systems, spectral-temporal analysis, cepstral analysis. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність проблеми обумовлюється необхідністю розвитку систем голосової 

ідентифікації та верифікації особистості у таких областях, як криміналістика, біометричний пошук, голосова 
верифікація користувачів, розмежування прав доступу до інформації. Метою роботи є виявлення і порівняння 
інформативних ознак мовних сигналів, отриманих в різних координатних базисах, а також вибір методу класи-
фікації, який забезпечить найбільшу точність при ідентифікації особи за її голосом. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проведено дослідження звукових сигналів у різних координа-
тних базисах з метою визначення ознак для застосування в системах ідентифікації особи. Розглянуто порівнян-
ня голосових сигналів у часовій, частотній областях, а також за допомогою спектрально-часового та мелкепст-
рального аналізу [1-3].  

 

 
Рисунок 1 – Мовний сигнал (а) та мелкепстральні коефіцієнти (б, в) та спектрограма (г) для фрази 

“виконати ідентифікацію”, промовленої жінкою 

а) 

б) 

в) г) 
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На основі отриманих результатів запропоновано алгоритм розпізнавання особи за мовним сигналом, який 
передбачає ідентифікацію особи за вимовленою текстозалежною фразою шляхом виділення інформативних 
ознак та подальшої класифікації голосових сигналів шляхом порівняння їх мелкепстральних коефіцієнтів 
(Рис.1), розрахованих для різних часових вікон.  

ВИСНОВКИ. Аналіз отриманих результатів показує, що застосування перших 15 мелкепстральних коефіці-
єнтів дозволяє отримати найбільш високу точність класифікації голосових сигналів в порівнянні з іншими 
ознаками. При цьому найкращі результати отримано при застосуванні лінійної дискримінантної функ-
ції (лінійного класифікатора). Так, наприклад, у разі бази даних, яку складали по 6 сигналів від 11 осіб (загалом 
66 сигналів), точність розпізнавання особи за мелкепстральними коефіцієнтами склала 93%, тоді як застосуван-
ня коефіцієнтів спектрально-часового перетворення показало точність розпізнавання лише 60%. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ КОМБІНОВАНИХ УЯВНИХ РУХІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БІНАРНИХ 
КЛАСИФІКАТОРІВ У НЕЙРОКОМП’ЮТЕРНИХ ІНТЕРФЕЙСАХ 

Авілов О.О., Попов А.О., Тимофєєв В.І.  
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
Київ, Україна. E-mail: lesha.avilov@gmail.com 
Бугрен Л., Енафф П.  
Університет Лотарингії, Нансі, Франція.  
Наведено результати класифікації комбінованих уявних рухів за допомогою трьох паралельно з’єднаних бінар-
них класифікаторів. Показано переваги фільтрування сигналів одночасно в багатьох вузьких частотних діапазо-
нах 
Ключевые слова: нейрокомп’ютерні інтерфейси, машинне навчання, наука про дані, ЕЕГ. 

 
COMBINED IMAGINARY MOVEMENTS CLASSIFICATION USING BINARY CLASSIFIERS  

IN BRAIN-COMPUTER INTERFACES 
Avilov O., Popov A., Timofeyev V. 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 
Bougrain L., Henaff P. 
University of Lorraine, Nancy, France.  
The results of combined imaginary movements classification using three parallel-connected binary classifiers are pre-
sented The advantage of filtering signals simultaneously in many narrow frequency bands is shown. 
Key words: brain-computer interface, machine learning, data science, EEG. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нейрокомп’ютерні інтерфейси, засновані на руховій активності, спрямовані на 
відновлення рухових навичок у людей з паралічем або надання пристроїв для допомоги таким людям (інтер-
фейси з комп'ютерами, роботизовані руки, інвалідні крісла) [1, 2]. Основними напрямками розробки в даній 
сфері є підвищення точності розпізнавання рухів шляхом розробки нових методів, архітектур машинного нав-
чання та наборів ознак, скорочення часу прийняття рішення, збільшення кількості ступенів свободи систем. В 
таких інтерфейсах широко використовуються уявні рухи. Уявні рухи відбуваються в результаті ментального 
процесу, під час якого людина уявляє певний рух [3], в наслідок чого модулюється нейронна активність в мо-
торних областях кори головного мозку, яка може спостерігатись за допомогою електроенцефалограм [4,5]. Для 
визначення уявних рухів використовують методи електроенцефалографії, магнітоенцефалографії, функціональ-
ної магніто-резонансної томографії. За допомогою кожного з цих методів вимірюється зміна нейронної актив-
ності в мю-, альфа-, бета-ритмах в моторних областях кори головного мозку та безпосередньо у первинній мо-
торній корі, яка відповідає за свідомі рухи.  

Зазвичай у нейрокомп’ютерних інтерфейсах використовуються 2-3 уявні рухи (права рука, ліва рука, ноги). 
Проте, комбінуючи ці рухи можна отримати вісім різних команд. Завдяки збільшенню кількості команд можли-
во збільшити кількість ступенів свободи пристрою, що управляється. Комбіновані уявні рухи використовують-
ся для управління роботизованою рукою. Точність класифікації для такої 8-класової задачі, суттєво нижче ніж 
при бінарних задачах, — приблизно 25-30% [6]. Такий рівень точності суттєво вищий ніж випадкова величина 
(12,5% для 8-класової задачі). Проте даний рівень точності наразі унеможливлює застосування даного підходу 
для реальних пристроїв і потребує доопрацювання.  

В цій роботі пропонується використовувати три паралельно зв'язані бінарні класифікатори замість мульти-
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класового класифікатора. Ідея полягає в тому, щоб навчати три бінарні класифікатори на даних з окремими уя-
вними рухами, а тестувати їх на наборі, який складатиметься з усіх можливих комбінацій цих рухів.  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. В експерименті взяло участь 11 праворуких суб’єктів (8 чоловіків та 3 жінки від 
19 до 43 років), яким було запропоновано виконувати уявні рухи. Вони не мали хвороб, які могли б вплинути на 
завдання. Всі експерименти проводилися за згодою (затвердженою етичним комітетом INRIA) кожного учасни-
ка та слідуючи положенням WMA декларації Хельсінкі про етичні принципи проведення медичних досліджень 
з використанням людей. Сигнали ЕЕГ були записані з частотою дискретизації 256 Гц та стиснені до частоти 
дискретизації. Сигнали містять 26 каналів ЕЕГ згідно з міжнародною системою 10-20 (Fp1; Fpz; Fp2; Fz; FC5; 
FC3; FC1; FCz; FC2; FC4; FC6; C5; C3; C1; Cz; C2; C4; C6; CP5; CP3; CP1; CPz; CP2; CP4; CP6 та Pz). Суб’єкти 
мали виконувати вісім різних уявних моторних завдань (рух правою рукою, лівою рукою, ногами, обома рука-
ми, правою рукою та ногами, лівою рукою та ногами, обома руками та ногами та стан відносного спокою), що 
відображались на екрані за звуковим сигналом впродовж чотирьох сесій. В кожній сесії міститься по 10 уявних 
рухів кожного виду.  

ЕКСПЕРИМЕНТ. Сигнали з трьох електродів (C3, C4, Cz), що відповідають моторним зонам кори головного 
мозку, фільтруються в альфа- та бета-діапазонах частот. Використовується смуговий фільтр Баттерворта 5-го 
порядку в альфа- та бета-діапазонах частот. По отриманим фільтрованим сигналам розраховується набір ознак 
на основі «десинхронізації» та «синхронізації» (event-related desynchronization (ERD) and synchronization (ERS) 
[7]. Використовуючи цей показник, можна побачити спадання та зростання коливань в альфа- та бета- ритмах, 
які мають місце в локалізованих ділянках моторної кори головного мозку [8, 9]. В даній роботі використовуєть-
ся набір з 30 ознак: ERD в діапазонах (7-10 Гц, 11-13 Гц, 8-12 Гц, 7-30 Гц) та ERS (15-17 Гц, 18-20 Гц, 21-23 Гц, 
24-26 Гц, 17-25 Гц, 7-30 Гц), кожна для трьох каналів ЕЕГ, як описано вище.  

Дані поділяться на тестову та тренувальну вибірки (три сесії на тренування, одна сесія на тест) для кожного 
суб’єкта окремо. Для створення тренувального набору даних використовувався підхід «один проти всіх», що 
означає що один клас позначався як «1» в той час як інші три класи позначались як «0» для кожного з трьох 
класифікаторів: для детектування активності правої руки; лівої руки; ніг. Кожен тренувальний набір мав рівну 
кількість спостережень кожного з класів на кожному кроці крос-валідації (наприклад 30 спостережень уявного 
руху правою рукою проти 10 спостережень стану спокою + 10 уявного руху лівою рукою + 10 уявного руху 
ногами). Тестовий набір даних містив одну сесію для кожного з восьми класів. 

Було порівняно три різні класифікатори: лінійний дискримінантний аналіз (з регуляризатором), метод опор-
них векторів з різними ядрами, дерево ухвалення рішень. Кожен з трьох бінарних класифікаторів передбачає 
наявність однієї з моторних активностей (права рука / ліва рука / ноги) у сигналі. В кінці класифікації отри-
мується комбінація з 3 станів (True або False). Для розшифрування використовували формула:  

PredictedLabel = 20 × pred1 + 21 × pred2 + 22 × pred3 , 
де pred1 – передбачений клас ('0' або '1') першого класифікатора, що відповідає активності лівої руки, pred2 – 
прогнозування активності в правій руці, pred3 – прогноз активності ніг. Таким чином, отримується код для кож-
ного комбінованого руху (0 – стан спокою; 1 - ліва рука; 2 - права рука; 3 - обидві руки; 4 - ноги; 5 - ліва рука і 
ноги; 6 - права рука і ноги; 7 - обидві руки і ноги). В результаті були отримані точності класифікації уявних 
рухів (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Середня точність класифікації комбінованих уявних рухів 
Набір ознак Класифікатори 

SVM (linear) SVM (RBF) LDA Decision Tree 
3-ERD (7-30 Гц) — стандартний набір 0.264 ± 0.08 0.255 ± 0.08 0.261 ± 0.09 0.194 ± 0.08 

Набір з 30 ознак 0.323 ± 0.11 0.326 ± 0.1 0.332 ± 0.11 0.215 ± 0.07 
 

ВИСНОВКИ. Для 8-класової класифікації був створений новий підхід з трьома паралельно зв'язаними 
бінарними класифікаторами. Цей підхід може бути корисним, щоб заощадити час на реєстрацію сигналів для 
тренування нейрокомп'ютерного інтерфейсу та подальшого калібрування пристрою. Результати класифікації 
показують низьку точність при детектуванні стану спокою та класів, що не були відомі для класифікатора. Про-
те отримана точність на наборі з 30 ознак суттєво перевищує точність для стандартного набору з 3 ознак, що 
підтверджує гіпотезу про те, що фільтрування сигналів в різних частотних діапазонах може бути корисним. 
Проте, ознаки повинні бути вдосконалені, щоб краще розділяти класи. Також низька точність класифікаторів 
може бути пояснена фактом невеликої кількості тренувальних зразків, що є основною проблемою суб'єкто-
специфічних класифікаторів. Суб'єктивна специфіка цієї області вимагає створення користувацьких профілів з 
унікальними параметрами для кожного профілю. 
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ПРИЛАД ДЛЯ НЕІНВАЗІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАСИЧЕННЯ МОЗКУ КИСНЕМ НА ОСНОВІ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЛИЖНЬОЇ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 

СЕРЕДОВИЩА DIPTRACE 
Горняк О.С.,  
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м. Київ, Україна. Email: olgagornjak@gmail.com 
Приводяться результати моделювання принципової електричної схеми модулю функціональної ближньої інф-
рачервоної спектроскопії. У програмному середовищі DipTrace проводиться трасування схеми. 
Ключові слова: функціональна ближня інфрачервона спектроскопія, гемоглобін, трансімпедансний підсилю-
вач, DipTrace 

NON-INVASIVE BRAIN OXYGEN SATURATION MEASUREMENT DEVICE, MODULATED  
IN DIPTRACE SOFTWARE 

Horniak O. 
Supervisor: Bohomolov M. 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine. Email: olgag-
ornjak@gmail.com 
The results of simulation of the principle electric circuit of the module of functional near infrared spectroscopy are giv-
en. The scheme is modulated in the DipTrace environment. 
Key words: functional short-wave infrared spectroscopy, hemoglobin, transimpedance amplifier, DipTrace. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ: Актуальність даного методу дослідження обумовлена тим, що ближня функціо-
нальна інфрачервона спектроскопія – це універсальний тест, що широко застосовується при необхідності моні-
торингу насичення киснем крові. Важливими перевагами цього методу є його безпечність та комфортність для 
пацієнта [1]. Показники реєструються за допомогою накладених на голову сенсорів, далі система може підклю-
чатися до комп’ютеру, де записуються данні користувача. Так як на ринку немає вітчизняних аналогів розроб-
леного пристрою, актуальним є створення модулю для ближньої інфрачервоної спектроскопії. Було запропоно-
вано використати у схемі блок перетворення струму у напругу та блок придушення постійної завади. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ: Діяльність мозку пов'язана з рядом фізіологічних станів, 
які можна оцінити за допомогою оптичних методів. В роботі [2] було доведено, що збільшення нервової актив-

ності призводить до збільшення концентрації оскигемоглобіну 
та зменшення концентрації дезоксигемоглобіну в крові. Видиме 
світло проникає в тканину лише на короткі відстані, оскільки 
світло на своєму шляху помітно ослабляється через деякі ком-
поненті тканин, які поглинають або розсіюють видимий світло. 
Проте в ближньому інфрачервоному спектрі (діапазон від 700 
до 1100 нм) фотони здатні проникнути глибше, на кілька сан-
тиметрів і більше. Більшість біологічних тканин є відносно про-
зорими для світла в ближньому інфрачервоному діапазоні від 
700 до 1100 нм, в основному тому, що вода, основний компо-
нент більшості тканин, дуже мало поглинає енергію на цих до-
вжинах хвиль. Проте, хромофори оксигемоглобіну і дезоксиге-
моглобіну поглинають значну кількість енергії в цьому діапазо-
ні [1].  

Отже, основна довжина світла, на якій працює метод – бли-
жній інфрачервоний спектр, тобто довжина хвилі від 700 до 
900 нм. 

Рисунок 1 – Поглинальні характеристики 
окси-Нb, дезокси-Нb та води при певних 

довжинах хвиль 
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Для зручності проектування схеми була створена структурна схема пристрою ближньої інфрачервоної спек-
троскопії. Світлодіод випускає світло ближнього інфрачервоного діапазону, що проходить через кістку, кору 
мозку. Фотодіод реєструє відбиті сигнали, подає їх на аналогову частину модуля. Сигнал, зареєстрований фото-
діодом, подається на трансімпедансний підсилювач, де сигнал позбавляється постійної складової. Потім сигнал 
проходить через фільтри, підсилюється та виводиться на екран.  

Тобто показано коректність вибору саме ближнього інфрачервоного спектру.  

 
Рисунок 2 – Функціональна схема 

 
Рисунок 3 – Схематичне зображення плати, спроектоване у середовищі DipTrace 

 

Розроблена електрична схема була зібрана у програмному забезпеченні DipTrace з підбором елементної бази 
згідно умовам експлуатації та технічним вимогам.  

Після перевірки коректності схеми було виконано трасування на плати 40х70 мм. 
 

 
Рисунок 4 – Макетна плата розробленого пристрою, спроектована у середовищі DipTrace 

 

Наступним етапом буде пайка елементів на плату та перевірка плати лабораторно. 
ВИСНОВКИ: Було оброблено літературні джерела та змодельована принципова електрична схема приладу для 
функціональної ближньої спектроскопії. Після програмної перевірки коректності схеми, вона була зібрана в 
програмному забезпеченні DipTrace з підбором елементної бази. В подальшому планується розробка реальної 
плати, конструювання приладу та виготовлення корпусу приладу у середовищі SolidWorks. 
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РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОГО ФАНТОМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ И 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА С ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ АППАРАТАМИ 

Костин Д.А., Худаева С.А., Тымкович М.Ю. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина. E-mail: denys.kostin@nure.ua 
Предлагается конструкция динамического ультразвукового фантома, который предназначен для обучения 
студентов работе с диагностическим ультразвуковым оборудованием. Описаны основные составляющие и 
принципы построения такого устройства. 
Ключевые слова: имитация, робот, тренажер, ультразвук, фантом. 

 
DYNAMIC PHANTOM DEVELOPMENT FOR STUDENTS AND MEDICAL STAFF TRAINING TO WORK 

WITH DIAGNOSTIC ULTRASOUND EQUIPMENT 
Kostin D.O., Khudaeva S.A., Tymkovych M.Y.  
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine, E-mail: denys.kostin@nure.ua 
The design of a dynamic ultrasound phantom is proposed, which is intended for teaching students working with 
diagnostic ultrasound equipment. The basic components and principles for development such a kind of device are 
described. 
Key words: imitation, robot, trainer, ultrasound, phantom.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Практика является неотъемлемой частью закрепления теоретического 

материала у студентов различных специальностей. Особенно актуальным является этот вопрос применительно 
к биомедицинскому профилю, так как навыки выпускаемого высшим учебным заведением специалиста 
непосредственно влияют на качество диагностики и лечения. Принимая во внимания современные реалии 
экономического состояния Украины, совершенствование и развитие материальной базы учебных лабораторий, 
требует кардинальных решений, которые позволили бы за относительно невысокую стоимость обеспечить 
студентов полноценными рабочими местами для проведения практикумов [1]. Сложность создания 
биомедицинского лабораторного оборудования, предназначенного для отработки практических навыков 
студентов, заключается в необходимости воссоздания биологических процессов с использованием технических 
средств, которые включают как аппаратную, так и программную компоненту. Для решения подобного рода 
задач, как правило, создаются специализированные фантомы и лабораторные макеты [2-6]. Таким образом, 
разработка доступных ультразвуковых фантомов является актуальной задачей.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Большинство существующих и доступных на рынке 
акустических фантомов представляют собой неподвижные стационарные изделия (слепки). Конструкция таких 
фантомов не обеспечивает полноценной имитации проведения диагностического ультразвукового исследования, 
и как следствие, снижает эффективность обучения. Поэтому при разработке современных акустических 
фантомов следует обеспечить возможность имитацию поведения внутренних органов в естественном движении. 
Такие фантомы могут быть реализованы с использованием аппаратно-программных средств. На рис. 1 
представлена структурная схема разрабатываемого динамического фантома.  

Предлагаемая конструкция может быть реализована из относительно доступных и не дорогих материалов, а 
именно, конструктивно такой фантом представляет собой непрозрачную сферу из латекса или резины, которая 
закреплена на специальной подставке (рис. 2). 

Внутри сфера заполняется специальным звукопроводящим гелем, водой или любой другой жидкостью, 
которая хорошо имитирует биологическую среду относительно ультразвуковых колебаний. Для обеспечения 
физического моделирования работы реального человеческого органа (к примеру работу сердца), внутрь сферы 
помещается специальный робот, способный двигаться и генерировать звуки присущие имитируемому органу. 

Сам робот и его исполнительные механизмы заключены в прорезиненную защитную оболочку. Его работа 
регулируется по специальному каналу, который герметично соединён с блоком питания и управления.  

Такая организация фантома позволяет получить на экране аппарата ультразвуковой диагностики не 
стационарное двухмерное изображение, а полноценное видео работы «органа» в реальном режиме времени. 

Сферическая форма латексного (резинового) корпуса прибора, при ультразвуковых исследованиях будет 
податливо изгибаться в форме датчика, что позволяет получить хороший звуковой контакт. А также такая 
организация устройства позволяет исследовать имитируемый орган в множестве плоскостей, что является очень 
наглядным. 

 

https://arxiv.org/pdf/1709.03994.pdf
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Рисунок 1 – Структурная схема динамического 

ультразвукового фантома:  
 1 – камера фантома; 2 – исполнительный механизм; 3 

– блок согласования; 4 – блок управления;  
5 – микроконтроллер; 6 – блок индикации; 7 – блок 

питания 
 

А

B

DС

 
Рисунок 2 – Эскиз фантома:  

A – сфера из резины или латекса; B – исполнительный 
механизм (робот); C – ультразвуковой датчик;  

D – блок питания и управления работой прибора 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных изысканий разработана структурная схема, а также общая 
конструкция ультразвукового динамического фантома. Проведены натурные испытания определенных 
элементов конструкции. Следующим этапом является реализация предложенных концепций на практике. 
Полученные результаты могут и должны использоваться при проведении лабораторных практикумов по 
диагностической ультразвуковой диагностике.  
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СИСТЕМА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА 
Макеева И.С. 
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ул. Немировича-Данченко, 2, г. Киев, 01011, Украина. E-mail: makeeva05@yahoo.com 
Оксид титана (IV) посредством фотокатализа расщепляет микроорганизмы, убивает бактерии, плесень и виру-
сы. Электрохимическим способом получена система с равномерным распределением оксида титана по всей ее 
поверхности. Система имеет способность под воздействием мягкого ультрафиолетового излучения стимулиро-
вать химические реакции разложения органических соединений. 
Ключевые слова: фотокатализ, електросинтез, дезинфекция 
 

PHOTOCATALYTIC DISINFECTION SYSTEM BASED ON TiO2 
Makyeyeva I. 
Kyiv National University of Technology and Design, Nemirovich-Danchenko Street 2, Kyiv 010011, Ukraine 
Titanium (IV) oxide destroys microorganisms, bacteria, mold and viruses by means of photocatalysis. The system is 
obtained with a distribution of titanium oxide over the surface by electrochemical method. The system has the ability to 
stimulate chemical reactions of decomposition of organic substances under the influence of soft ultraviolet radiation. 
Key words: photocatalysis, electrosynthesis, disinfection 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Фотокатализатор TiO2 разлагает органические загрязнители и микроорганиз-
мы, присутствующие в воде и воздухе [1]. Системы фотокаталитической дезинфекции на основе TiO2 являются 
перспективной и актуальной технологией, по сравнению с обычными методами. Для получения фотокаталити-
ческих свойств TiO2 должен быть синтезирован в определенных условиях и иметь наноразмерную структуру. 
Наибольшей фотокаталитической активностью обладают наноразмерные частицы TiO2 от 10 нм до 50 нм. 
Большинство методов [2] позволяют получать только порошкообразный фотокатализатор, применение которо-
го ограничено. Это связано с трудностью освещения фотокатализатора. Целью данной работы было получение 
равномерного распределения наноструктурногоTiO2 по всей поверхности системы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В данной работе наноразмерный диоксид титана синте-
зирован прямым окислением порошкообразного металлического титана [3]. В результате этого синтеза получа-
ют смесь двух полиморфных модификаций диоксида титана − анатаза и рутила, который имеет размер частиц 
30−50 нм. Наноструктурный TiO2 добавляли в электролит и получали систему на металле электрохимическим 
способом. Проверка на антибактериальность показала, что система имеет способность под воздействием мягко-
го ультрафиолетового излучения (солнечный свет, UVA лампа) стимулировать химические реакции разложения 
органических соединений.. Под воздействием света на обработанной поверхности с TiO2 образуются сильней-
шие окислители: О- и ОН- радикал, которые разлагают опасные органические загрязняющие вещества в воздухе 
на безвредные СO2 и Н2O (рис.1) 
 

 
Рисунок 1 – Схема фотокаталитической дезинфекции 

 
ВЫВОДЫ. Электрохимическим способом получена система с равномерным распределением оксида титана 

по всей ее поверхности. Система имеет способность под воздействием мягкого ультрафиолетового излучения 
стимулировать химические реакции разложения органических соединений и перспективна в практике. 
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ВСТУП. Захворювання органів травлення є достатньо поширеними. Вони характеризуються хронічним ре-

цидивним протіканням, нахилом до прогресування та утворення ускладнень часто стають причиною тимчасової 
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або стійкої непрацездатності, інвалідності. Процеси в шлунково-кишковому тракті (ШКТ) відрізняються най-
більш низькочастотним характером коливань порівняно до інших органів та не стаціонарністю. Діагностика та 
розпізнання функціональних порушень органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) має велике наукове та 
практичне значення.  

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Прогрес сучасної науки і техніки дозволив достатньою мірою підвищити ефек-
тивність діагностики захворювань стравоходу. Однак, одна з основних функцій стравоходу – моторна функція, 
пов’язана з перистальтичними змінами стінок досліджуваного органу, практично залишається поза областю 
досліджень. Відомі методи діагностики моторної функції системи травлення дозволяють спостерігати лише до-
волі вузький спектр перистальтичних змін. Такі методи як рентгенографічний, радіотелеметричний та езофаго-
наметричний є малоінформативними, а ультразвукова діагностика та реографія всередині стравоходу – недо-
статньо точними. Тому пошук методу, що забезпечує більшу інформативність, надійність, точність та швидко-
дію є актуальним як для досліджень перистальтичної функції стравоходу, так і для прикладних задач практич-
ної медицини. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основною проблемою існуючих методів дослідження стра-
воходу є низька точність при співставленні одержаних даних та швидкодія поточних процесів для визначення 
моторної функції досліджуваного органу. Окрім того, існуючі методики та пристрої для їх реалізації не надають 
ретельної графічної інформації про функціональну роботу стравоходу, а саме цей момент є необхідним для ви-
явлення осередку його функціональної нестабільності. Сучасні технології, з урахуванням оптичної електроніки, 
дозволяють вирішити цю проблему виявлення функціональних порушень і зумовили можливість розроблення 
оптичного методу діагностики, основу якого складає характер взаємодії випромінювання з біологічною ткани-
ною [1–5]. 

З аналізу біологічних тканин людини як з точки зору оптичних особливостей, так і з точки зору біофізики 
електромагнітних діянь, можна дійти висновку, що електромагнітне випромінювання (від ультрафіолетового до 
інфрачервоного) має більшу специфічність відносно біологічних систем, ніж короткохвильові рентгенівські та 
𝛾-випромінювання або випромінювання радіохвильового діапазону, що пов’язане з різноманітністю природи 
взаємодії світла з молекулами тканин. Зв'язок частоти випромінювання з довжинами хвиль є надто складним у 
просторому спектрі дії різних типів випромінювання на біологічну тканину людини. В розглянутому методі 
застосовувалось зондування інфрачервоним випромінюванням і використання випромінювання в якості носія 
інформації.  

Такий підхід надає можливість: 
– реєструвати коливання невеликих сегментів досліджуваних органів; 
– забезпечити високу захищеність від завад, оскільки у оптичному пристрої відсутній електричний зв'язок 

між джерелом та приймачем, а необхідний інформаційний зв'язок здійснюється за допомогою світлового ви-
промінювання; 

– реєструвати графічно перистальтичну функцію стравоходу. 
Робота діагностичної системи базується на використанні відбивної здатності стінок органу, що діагносту-

ється. З цим пов’язане обґрунтування та визначення діапазону випромінювання, в якому коефіцієнт відбиття 
буде домінантним порівняно до коефіцієнтів поглинання та пропускання.  

На рис.1 представлений графік залежностей коефіцієнтів поглинання, проникнення та відбиття в діапазоні 
від 100 до 5000 нм. Алгоритм по-
будови цих графіків є наступним: 
обчислюються значення кожного з 
коефіцієнтів в заданому діапазоні 
довжин хвиль, і в кожній точці ді-
апазону визначається відношення 
значення кожного з коефіцієнтів 
(a, b, c) до суми значень всіх трьох 
коефіцієнтів в цій точці (L). 

З наведеного на рис. 1 графіку 
маємо, що: 

– в УФ діапазоні коефіцієнт 
пропускання значно переважає 
поглинання та відбиття; 

– у видимому діапазоні коефі-
цієнти поглинання та проникнення 
мають приблизно рівні значення, а 
коефіцієнт відбиття зменшується 
із зростанням довжини хвилі; 

– в ІЧ діапазоні відбувається спад як поглинання, так і проникнення, а коефіцієнт відбиття зростає. 
Обрання джерела ІЧ випромінювання враховує багато факторів, головним з яких є робоча довжина хвилі 

світлодіода. Для її визначення виходять з переважного значення рівня коефіцієнту відбиття над значеннями ко-
ефіцієнтів поглинання та пропускання, оскільки оптоелектронна діагностична система базуватиметься на зна-
ченні саме цього параметру. Виходячи з графіків на рис.1, оптимальний діапазон довжин хвиль перебуває в 

Рисунок 1 – Залежності коефіцієнтів відбиття (а), поглинання (b) та 
пропускання (с) в діапазоні від 100 до 5000 нм 
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ближній інфрачервоній області (800 – 1200 нм). 
Враховуючи на те, що стравохід анатомічно поділяється на 5 відділів: шийний, верхній грудний, середній 

грудний, нижній грудний та шлунковий, оптично-електронний зонд має складатися, як мінімум з 5 ідентичних 
оптопар, кожна з яких здійснює реєстрацію відповідного відділу стравоходу. Відповідно, аналогова частина 
електронного блоку всієї системи має складатися з п’яти ідентичних вимірювальних каналів, кожен з яких, міс-
титиме такі основні вузли як повторювач, підсилювач та фільтр низьких частот (ФНЧ).  

Конструкція зонду має враховувати 
вимоги щодо стійкості до температурних 
діянь, вологості та механічної міцності. 
Окрім того зон має бути малогабаритним, 
мати малу масу, просту і технологічну 
конструкцію, що відповідає умовам елек-
тробезпеки. Отже зонд складається з 

п’яти ідентичних оптопар, конструкція кожної з яких відповідає рис. 2. Світлодіод 4 встановлюють у силіконо-
вій трубці 2 меншого діаметру (𝑑 = 4 мм) порівняно з трубкою зонду 1 (𝑑 = 7мм) і спрямовують на фотодіод 3. 
При цьому між ними знаходиться кулька 5 з матовим покриттям, яка розсіюватиме ІЧ випромінювання від дже-
рела (цифрою 6 позначено наконечник зонду). 

Матеріал зовнішньої оболонки зонду не створює суттєвого впливу на стінки досліджуваного органу, діаметр 
зонду складає 7 мм, що фізіологічно є найбільш оптимальним для введення у стравохід. Робоча частина зонду 
складає 300 мм і поділяється на п’ять рівних частин, на яких розміщені 5 пар оптичних перетворювачів. Відс-
тань між оптоелектронними парами у 50 мм обирається виходячи з довжини досліджуваної ділянки стравоходу 
(від 230 до 280 мм), відповідно до анатомії людини (від верхнього сфінктера до нижнього). Теоретично можли-
во розмістити і більшу кількість оптопар (понад 10), але це призведе до незначного покращення діагностичних 
можливостей пристрою і значно погіршить габаритні параметри пристрою. 

Збирання інформації реалізується 5-ма аналоговими каналами із швидкістю зміни сигналів до 10 Гц. Для 
збирання інформації достатня точність перетворення 8 розрядів. Зв'язок пристрою з персональним 
комп’ютером здійснюється за інтерфейсом RS-232. 

Важливим етапом діагностування є аналіз одержаних діаграм з метою визначення діагностичних ознак пев-
ного виду патології. Корисними для цього є представлені в [6] математичні моделі та комплекс програм для 
функціональної діагностики біомедичних сигналів інфранизькочастотного діапазону. Застосування результатів 
цих досліджень дозволяє: 

– реалізувати алгоритм динамічного розділення каналів аналогових сигналів ШКТ на основі методу цифро-
вої смугової фільтрації; 

– запровадити метод сканування записів повільних перистальтичних хвиль, що базується на застосуванні 
вейвлет-функцій і забезпечує визначення діагностичних параметрів – піків хвиль і масштабів; 

– на підставі методів вейвлет-аналізу сигналів запровадити швидкий алгоритм виявлення локальних піків на 
гастро- та ентерограмах великої тривалості і обчислення параметрів сплесків навколо піків. 

ВИСНОВКИ: 
1. На поточний час практично відсутні діагностичні установки для реєстрації, оброблення та збереження да-

них перистальтичної функції стравоходу. Існуючі методики діагностування стравоходу характеризуються недо-
статнім степенем інформативності та неоднозначністю висновків, а також обмеженістю їх використання у часі, 
у зв’язку з небезпекою променевого ураження. 

2. В роботі запропонований алгоритм функціонування оптично-електронного методу зондування стравоходу 
з метою діагностування стану його моторної функції. 

3. Розроблена модель системи оптоелектронна пара – біологічна тканина стравоходу, яка забезпечує форму-
вання сигналу, зв’язаного з моторикою стравоходу. 

4. На підставі запропонованої моделі визначені параметри джерела та приймача оптичного випромінювання 
і запропонована схема оптично-електронної системи виявлення функціональних захворювань стравоходу. 
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Рисунок 2 – Структурна оптично-електронного зонду 
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ВСТУП. Суттєвою ознакою сучасного суспільства є поширене застосування різного роду електронних при-
строїв – комунікаційних, медичних, геопозиційних та ін., які несе на собі сам користувач. Але існує думка, що 
ці технології є проміжними і невдовзі постане питання про те, що подібні пристрої будуть носитися не на тілі 
людини, а всередині нього. Про це свідчить вже існуюча практика просторого застосування медичних імплан-
татів – кардіостимуляторів різного роду, штучних суглобів та протезів.  

Всі ці пристрої об’єднує одна проблема – забезпечення надійного, довгострокового електричного живлення. 
Причому одною з головних вимог забезпечення електроживлення імплантатів є його безпечність і нешкідли-
вість для пацієнта.  

Тому метою даної роботи є дослідження існуючих методів забезпечення електричного живлення медичних 
імплантатів і розгляд варіантів побудови такої системи, що відповідає умовам довготривалості, надійності та 
безпеки, для імплантованих пристроїв різного призначення. 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Традиційна методика забезпечення електроживлення імплантованих в організм 
людини електронних пристроїв будується на використанні батарей або акумуляторів, розміщених в корпусі ім-
плантату. Але при використанні батарей, наприклад, для кардіостимуляторів, виникає потреба їх періодичної 
заміни, що пов’язане з необхідністю хірургічного втручання, а при живленні від акумуляторів – проблема з їх 
підзарядкою. 

Тому дослідження систем електроживлення імплантатів йдуть двома паралельними напрямами: з одного бо-
ку ведеться пошук шляхів побудови таких елементів живлення (батарей та акумуляторів), термін роботи яких 
був би достатньо тривалим; з іншого боку – ведуться дослідження з пошуку шляхів забезпечення електрожив-
лення імплантатів дистанційно, тобто без електричного контакту, що є особливо важливим для імплантатів, що 
перебувають, наприклад, в мозку або кровоносних судинах людини, тобто є рухомими. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В першому з визначених вище напрямів досліджень ведуться 
пошуки шляхів подовження терміну роботи традиційних батарей, або розроблення нових типів елементів жив-
лення, які б для своєї роботи використовували природні можливості організму людини, і тим самим знімали 
питання стосовно терміну їх роботи, який обмежується розрядом батареї. 

Оригінальне рішення безперебійного довгострокового забезпечення енергією імплантатів, що вживлюються 
до організму людини, знайшла міжнародна група вчених з Німеччини, Великої Британії та Іспанії [1]. В якості 
джерела електричної енергії вони запропонували паливний елемент, що працює на глюкозі і кисні крові. Ці ре-
човини завжди є «під рукою», нетоксичні для організму і є невичерпними, доки існує сам організм. В мініатюр-
них паливних елементах, над якими працюють європейські науковці в рамках проекту Євросоюзу «Задля здо-
ров’я людини» (EUHA – European Union Healthy Aims) під керівництвом доктора Фелікса фон Штеттена (Dr. 
Felix von Stetten) з університету Фрайбургу (Німечиина), в якості електродів і водночас каталізаторів, застосо-
вують платинові сітки з нанесеною на них каталітичною пастою – активованим вугіллям в насиченому поліме-
рному гідрогелі. Глюкоза в таких елементах окислюється на аноді до глюконової кислоти, а молекулярний ки-
сень крові відновлюється на катоді. За конструкцією комірка виконується таким чином, що спочатку кров над-
ходить до катоду, де вивільняється від кисню, а потім, вже «знекислена», але вміщуюча глюкозу, потрапляє до 
аноду. На сьогодні експериментальний паливний елемент видає питому потужність 3,5 Вт/см2 (при щільності 
струму 20 А/см2). Однак дослідники сподіваються добитися 5–20 Вт/см2.Тому в їх найближчих планах – вдос-
коналення каталізатору і оптимізація співвідношення глюкози та кисню. 

Дослідниками Лабораторії Драпера в Кембріджськоу університеті була розроблена батарея, що розкладаєть-
ся біологічно. Вона здатна генерувати енергію всередині тіла, передавати її бездротовим шляхом, а потім прос-
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то розчинятися і зникати. 
Одним з живих організмів, здатних виробляти біосумісну (як мінімум для себе) енергію, є електричний ву-

гор. На поточний час науковці досліджу досліджують цих «високовольтних створінь» як зразок для перспекти-
вного нового самозаряджувального пристрою, що може постачати енергію для кардіостимуляторів, протезів і 
навіть контактних лінз доповненої реальності. Електричні вугри створюють напругу через довгі скупчення тон-
ких клітин, що проходять всім їх тілом. Ці елементи, названі електроцитами, створюють електрику шляхом од-
ночасного руху іонів натрію в один бік та іонів калію в інший. Напруга, створена кожною клітиною ланцюжка 
окремо не є високою, але в місці скупчення в тілі одного вугра вони можуть видавати до 600 В напруги. З ме-
тою дослідження цього ефекту (за даними журналу Nature) дослідники з Фрайбурзького, Мічиганського та Ка-
ліфорнійського (в Сан-Дієго) університетів звернули увагу на різницю в солоності прісної та морської води. 
Вони розмістили гідрогель, іонопровідні краплі, на прозорі пластикові листи і розділили їх іоноселективними 
мембранам. Сотні крапель, деякі солоної води, деякі – прісної, були розміщені почергово між собою. Коли роз-
робникам цієї схеми вдалося з’єднати елементи один з одним, вдалося одержати напругу в 100 В. Цей процес 
відомий як зворотний електродіаліз. Електрична напруга утворюється завдяки різниці концентрацій солі у воді. 

Вугор за допомогою медіатора, що має назву ацетилхоліну, забезпечує одночасний контакт всіх електроци-
тів. Команда дослідників досягла подібного ефекту використовуючи спеціальну схему складання пластикового 
листа подібно до оригамі (рис. 1). Коли на лист здійснювався тиск, він швидко складався і нанесені на нього 
елементи опинялися в потрібних місцях, що б створити бажаний ефект. 

 Рисунок 1 – Схема складання пластикового листа  
 

Прилад, названий розробниками «штучним електричним органом» не мав такої високої напруги, яку здатен 
створити вугор. Однак у розробників є ідеї як збільшити ефективність своєї розробки. Йдеться про метаболічну 
енергію, що створюється у шлунку вугра, про механічну м’язову енергію та деякі інші можливості, відтворення 
яких на сьогодення є дуже складним. 

Між тим, розробники «електроорганів» вважають, що якщо на основі їх технології вдасться одержати стабі-
льно працюючий девайс, то вже в найближчому майбутті він може стати елементом живлення для медичних 
імплантатів і різного роду носимої електроніки.  

Розглядаються різні варіанти вилучення енергії з оточуючого середовища: п’єзоелементи (вібрація), термое-
лектричні елементи, що працюють на різниці температур (на теплі тіла людини), трибоелектричні кардіостиму-
лятори та інші пристрої, вже випробувані на тваринах (щурах, кроликах, свинях). Ці гаджети дозволяють вилу-
чити електричний заряд з тертя (статична електрика). Йдуть експерименти з електронікою, що живиться глюко-
зою з крові людини та молочною кислотою з поту. 

Зокрема, команда науковців Університету Іллінойсу розробила елемент живлення, який виробляє електрику 
з п’єзоелемента, встановленого на серцевий м’яз. Серце постійно скорочується і розтягує/стискає п’єзоелемент. 
Таким чином виробляється електричний струм. Потужність подібного пристрою складає 0,2 мкВт на кожний 
см2 п’єзоелектричного матеріалу, що є достатнім для живлення стандартних кардіостимуляторів. Автори ствер-
джують, що означений елемент живлення не заважатиме нормальній роботі серця. 

У другому напрямі досліджень варіантів побудови систем електричного живлення імплантатів, окрім вилу-
чення енергії з оточуючого середовища дослідниками розглядаються різноманітні способи бездротової передачі 
електричної енергії. Ключовою проблемою в цьому питанні є розроблення гарантовано безпечного способу пе-
редачі, щоб не ушкодити живі тканини організму, які знаходитимуться між передавачем та приймачем. 

В основу побудови математичної моделі таких систем покладені матеріали, представлені в [2–5]. В якості 
каналу передачі енергії застосований індукційний канал, як такий, що спричиняє найменшу шкоду організму. 
Відомо, що тіло людини приблизно у 50 разів краще поглинає електричну складову електромагнітного поля, а 
індукційний канал характеризується тим, що в ньому основну частину складає магнітне поле, а електричне є 
дуже малим.  

Обираючи частоту перетворення слід враховувати ступінь небезпеки дії на організм і глибину проникнення 
поля в тканини. Глибина проникнення поля спадає із зростанням частоти і для частот вищих за 100 МГц скла-
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дає не більше 3 см (згасання в е разів). Частоти до 100 кГц вважаються електронебезпечними, оскільки можуть 
викликати фібрілляцію шлуночків серця. Частоти від 1 МГц до 40 МГц є діатермічними (викликають розігрів 
тканин організму).  

За структурою, модуль бездротового живлення медичних імплантатів складається з випромінювальної та 
приймальної котушок індуктивності, відстань між якими визначається глибиною розміщення імплантату в тілі 
людини. Геометричні розміри котушок визначаються розмірами імплантату, частотою випромінювання та ве-
личиною потужності, що передаватиметься індукційним каналом. 

Індукційний канал являє собою систему зв’язаних котушок індуктивностей. Перша котушка перебуває у зо-
внішньому блоці і є збуджувачем енергії в каналі. Друга котушка – приймальна, знаходиться в імплантаті. Відс-
тань між котушками визначається глибиною розміщення імплантату в тілі людини. Котушки виконуються ци-
ліндричними і мають розміщуватись співвісно відносно одна одної.  

Були проведені дослідження системи з елементами фокусування електромагнітного поля (феритовими кон-
центраторами) в діапазоні частот накачки від 100 до 300 кГц. 

За відсутності феритових концентраторів величина К.К.Д. 𝜂 із зростанням частоти зменшувалась від 79,3 до 
77,9%, а потужність навантаження збільшувалась від 0,12 до 0,57 Вт. За наявності феритових концентраторів 
величина 𝜂 із зростанням частоти збільшувалась від 69 до 70,7%, а потужність в навантаженні зростала від 0,6 
до 2,7 Вт, тобто була приблизно в 5 разів вищою. потужність втрат в тілі людини в обох випадках була прибли-
зно однаковою і в діапазоні частот збільшувалась від 4 до 40 мВт.  

Всі згадані вище розрахунки були спрямовані на реалізацію систем бездротового живлення медичних ім-
плантатів «старого» зразку, що мали значні габарити і відносно високу споживану потужність. Саме тому в на-
ведених прикладах йшлося про потужності на рівні одиниць Ватт і габаритні розміри, які дозволяли розміщува-
ти на імплантаті антени з діаметром 25 – 30 мм. Для забезпечення цих вимог застосовувались частоти в діапа-
зоні 100 кГц < 𝑓 < 1МГц, а котушки мали форму кільця. 

Перспектива переходу на застосування мініатюрних імплантатів, виконаних за інтегральною технологією, 
які імплантуються або вводяться в глибокі тканини, поставила низку питань щодо можливості забезпечення 
надійного електричного живлення таких пристроїв в умовах, коли їх мініатюрний форм-фактор, а також вимоги 
щодо біосумісності виключають застосування акумуляторів та батарей [6,7]. 

Дослідники з Масачусетського технологічного інституту (МІТ) разом з колегами з Brigham and Women’s 
Hospital запропонували і розробили нову систему для безпечної передачі енергії на радіохвилях, які безпечно 
проходять тканинами людини. В тестах на тваринах дослідники довели, що такий спосіб є прийнятним для ене-
ргоживлення пристроїв, розміщених на глибині 10 сантиметрів в тканині з відстані 1 метр. А якщо датчики ро-
зміщуються близько до шкіри, то енергію можна безпечно передавати з відстані до 38 метрів. Ці характеристи-
ки є цілком прийнятними для більшості імплантатів людини, в тому числі кардіостимулятори, мозкові імплан-
тати для стимулювання окремих ділянок мозку світлом або електроімпульсами, а також «розумні» таблетки-
контейнери, які випускають ліки при досягненні ураженої ділянки. 

До сих пір науковці не могли запропонувати ефективну систему бездротового живлення, безпечну для жи-
вих тканин. Справа в тому, що радіохвилі зазвичай поглинаються тканинами тіла і до кінцевого пристрою до-
ходить лише мала частка. Потрібен потужний передавач, але на високих енергіях руйнуються тканини.  

Для вирішення проблеми дослідники розробили систему «In Vivo Networking» (IVN). Це антенна решітка, 
що випромінює радіохвилі на незначно відмінних частотах. По мірі поширення радіохвиль, вони перекрива-
ються і сполучаються різними способами. В певних точках досягається резонанс і долається енергетичний по-
ріг, тобто енергія зростає до рівня, достатнього для живлення імплантованого пристрою.  

З новою системою немає потреби точно знати розташування імплантату в тілі, оскільки енергія передається 
просторому регіону. Це також означає, що можна одночасно живити декілька пристроїв. А пристрої, що одер-
жують потужний імпульс, можуть ретранслювати інформацію зворотно на антену за принципом радіочастотної 
ідентифікації (RFID – Radio Frequency Identification). Цю інформацію в серпні 2018 р. представив Фадель Адліб 
(Fadel Adib), доцент Media Lab на конференції Association for Computing Machinery Special Interest Group on 
Data Communication (SIGCOMM). 

Бездротова передача енергії дозволяє суттєво зменшити розміри пристроїв: в експериментах Media Lab тес-
тували імплантат розміром приблизно з рисове зернятко. І за думкою науковців це не є границею, і розмір мож-
на ще зменшувати.  

Система розроблялася у співробітництві з фахівцями лабораторії в Brigham and Women’s Hospital, яка зараз 
працює над різними видами «розумних» таблеток для доставки ліків, знімання різних біологічних параметрів та 
контролю роботи шлунково-кишкового тракту. 

IVN представляє принципово новий метод формування променю: когерентно-некогерентне формування 
(СІВ від англ. Coherently-Incoherent Beamforming), який забезпечує фокусування енергії антени навіть в умовах 
«сліпого» каналу. 

СІВ має дві ключові властивості: 
1. Процес комунікації СІВ є когерентним, що означає що всі команди передані всіма антенами є однакови-

ми, і всі антени передають свої команди одночасно. Це є важливим, оскільки датчики без батарей декодуються 
шляхом виявлення енергетичних рівнів; отже, процес передачі має бути синхронізованим, щоб датчики демон-
стрували одній ті ж енергетичні рівні для різних передавальних антен. 

2. Бездротовий канал СІВ є некогерентним в тому розумінні, що частоти, які передаються з антен є різними. 
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Частотні невідповідності емулюють канал, що змінюється у часі, і IVN використовує змінні у часі характерис-
тики, щоб забезпечити передачу живлення навіть в умовах сліпого каналу. 

Представлені у [8] результати теоретичних та експериментальних досліджень свідчать про високу ефектив-
ність запропонованої авторами систему «In Vivo Networking» (IVN) для вирішення проблем електричного жив-
лення мініатюрних імплантатів та забезпечення надійного обміну інформацією з ними. На поточний час озна-
чена система є найперспективнішою за своїми функціональними можливостями і постає питання про конструк-
тивно-технологічну реалізацію подібних систем. 

ВИСНОВКИ: 1. Бажання створювати пристрої без батарей, які не обмежені конкретними регіонами тіла 
привело дослідників до вивчення бездротової передачі енергії [9, 10]. Більшість бездротових імплантатів осно-
вані на ближній польовій взаємодії [11], або можуть працювати лише на незначних глибинах поблизу поверхні 
тіла [12, 13]. Саме тому практичні реалізації, що застосовують цю технологію для міліметрових пристроїв об-
межуються глибинами меншими 1 см [14, 15]. 

2. Для забезпечення передачі енергії в глибокі тканини, дослідники запропонували нещодавно інші підходи, 
такі як півзахист [14, 15] та ультразвукова передача потужності [16]. Хоча ці системи здатні працювати на ве-
ликих глибинах, вони все ж таки обмежують відстань між передавальною котушкою і імплантатом. Наприклад, 
сучасний півзахищений пристрій може працювати лише тоді, коли мишу поміщують у резонансну радіочастот-
ну порожнину діаметром 10 см [12]. Інші пропозиції з використанням півзахисту [17] та ультразвукове живлен-
ня [16] потребують прямого контакту між передавачем і тілом людини. 

3. Алгоритми формування променю від декількох передавальних антен для фокусування їх енергії на спо-
живачі поділяють на три основні класи: МІМО, антенна решітка та магнітні.  

МІМО перетворення променів фокусує енергію шляхом інвертування розрахункового каналу між передава-
чем та приймачем [18]; але для попередньої оцінки каналу приймач має бути ввімкненим заздалегідь. Тому цей 
метод, хоча і є дуже поширеним у бездротовому зв’язку, не може бути застосованим до пристроїв без батареї. 

Формування діаграми спрямованості антени працює шляхом попереднього кодування його передач для фо-
кусування енергії в певному просторовому напрямі або куті. Таке попереднє кодування легко одержати в одно-
рідних середовищах, в багатошарових тканинах він реалізується дуже складно, що робить цей метод непракти-
чним для пристроїв in-vivo.  

MagMIMO – це нещодавно запропонована технологія, яка здатна формувати діаграму у ближньому полі [19, 
20]. Однак напруженість ближнього поля потерпає від великого співвідношення між розміром антени і відстан-
ню. Тому ця технологія більш придатна для мобільних телефонів, де можна розмістити відносно великі котуш-
ки, і зовсім не годиться для живлення мініатюрних імплантатів в глибоких тканинах. 

4. IVN спирається на результати всіх сучасних досліджень, використовує всі позитивні риси окремих дослі-
джень і є першою системою, яка може забезпечувати зв’язок з вузлами зворотного випромінювання, розміще-
ними в глибоких тканинах.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Наконечный И.М., Аврунин О.Г. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники  
г. Харьков, Украина. E-mail: ihor.nakonechnyi@nure.ua 
Приводятся доводы актуальности использование технологии виртуальной реальности для предоперационного 
хирургического планирования. Предлагается внедрение технологии виртуальной реальности как для преобре-
тения практических навыков классической и лапароскопической хирургии. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, лапароскопическая хирургия, хирургическое планирование, обуче-
ние в медицине. 
 

APPLYING VIRTUAL REALITY IN SURGERY PLANNING 
Nakonechnyi I., Avrunin O.  
Kharkiv National University of Radio Electronics,  
Kharkiv, Ukraine. E-mail: ihor.nakonechnyi@nure.ua 
Arguments of relevance using virtual reality technology for preoperative surgical planning are presented. It is proposed 
to introduce the technology of virtual reality as to acquire practical skills of classical and laparoscopic surgery. 
Key words: virtual reality, laparoscopic surgery, surgery planning, studying in medicine. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. За последние два десятилетия произошли резкие изменения в хирургическом 
обучении, что привело к ряду проблем для развития будущих хирургов. Изменения в структуре онкологических 
служб, ограничения рабочего времени и приверженность безопасности пациентов привели к сокращению воз-
можностей обучения, доступных хирургу при обучении. Моделирование и, в частности, имитация виртуальной 
реальности (VR) были объявлены как эффективное дополнение к хирургическому обучению. Достижения в мо-
делировании VR позволили обучаемым практиковать реалистичные процедуры полной длины в безопасной и 
контролируемой среде, где допускаются ошибки и могут использоваться в качестве учебных точек. Имеются 
значительные доказательства того, что моделирование VR можно использовать для повышения технических 
навыков и повышения производительности операционных. Будущая работа должна быть сосредоточена на эко-
номической эффективности и прогностической валидности VR моделирования, что, в свою очередь, увеличит 
восприятие симуляции и усилит хирургическое обучение. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Лапароскопическая хирургия требует другого, а иногда 
и более сложного набора навыков, чем открытая хирургия. Сокращение рабочего времени, время бучения и 
проблемы безопасности пациентов обуславливают необходимость приобретения этих навыков вне операцион-
ной. Моделирование виртуальной реальности в лапароскопической хирургии является растущей областью, и 
многие исследования были опубликованы для определения ее эффективности. Симуляторы виртуальной реаль-
ности обеспечивают базовое обучение навыкам без надзора в контролируемой среде, без давления на пациен-
тов. Навыки, полученные с помощью обучения симуляции виртуальной реальности, могут быть перенесены в 
операционную. Данных о влиянии моделирования виртуальной реальности на производительность на передо-
вые хирургические процедуры нет. Но существуют данные, которые свидетельствуют о том, что производи-
тельность на симуляторах виртуальной реальности достоверно отличается от опытных навыков. Имеющиеся 
данные позволяют предположить, что независимый подход к симуляции виртуальной реальности не отличается 
от протекционистского подхода. Имеются ограниченные данные о влиянии обучения симуляции виртуальной 
реальности на приобретение визуального пространственного восприятия и навыков преодоления стресса. 
Несомненно, обучение симуляции виртуальной реальности является альтернативным средством повышения 
эффективности лапароскопической хирургии. Тем не менее, будущие исследовательские усилия должны быть 
сосредоточены на влиянии моделирования виртуальной реальности на производительность в контексте передо-
вой хирургической процедуры, на стандартизацию обучения, на возможность синергетического эффекта моде-
лирования симуляции виртуальной реальности в сочетании с умственной подготовкой, на индивидуальном 
обучении[1]. 

Хирургическое планирование по своей сути является трехмерной задачей. Поэтому использование VR для 
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содействия предоперационному планированию является еще одной областью, представляющей интерес. Ис-
пользуя традиционные алгоритмы планирования, нейрохирург использует двумерную информацию от компью-
терной томографии (КТ) и / или магнитно-резонансной томографии (МРТ), чтобы построить свою собственную 
интеллектуальную трехмерную модель анатомии и патологии пациента. Система VR может позволить хирургу 
упреждающе репетировать предстоящую процедуру с использованием моделирования VR, нагруженного изоб-
ражениями, специфичными для пациента. Расширенное планирование может предоставить хирургам чувство 
знакомого во время операции и сократить время, необходимое для того, чтобы ориентироваться в хирургиче-
ском поле. Моделирование VR было показано как доказательство в принципе для нейрохирургов для предопе-
рационного планирования хирургических подходов. 

Системы дополненой реальности (AR) в настоящее время находятся на более примитивных этапах разра-
ботки, по сравнению с системами VR, но, тем не менее, представляют собой захватывающий потенциал для 
перевода в хирургическую практику. Была продемонстрирована возможность интеграции AR в хирургию, в 
частности для лапароскопической визуализации внутренних органов. Было также показано, что технология AR 
повышает точность лапароскопических процедур. Проекция предварительно сканированных данных компью-
терной томографии, МРТ или ультразвука на пациента в хирургическом поле может помочь хирургу в ориента-
ции, анатомическом разграничении и развитии хирургического подхода. AR используется для отсечения мозго-
вых аневризм, резекции опухолей и даже для размещения шунта. AR может помочь выделить скрытые структу-
ры в оперативном режиме, если хирург не отрывает глаз от хирургического поля (смотреть изображения на 
дисплее или мониторе компьютера)[2-3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виртуальная реальность     Дополненная реальность 
Рисунок 1 – Использование виртуальной и дополненной реальности при обучении хирургов и хирургическом 

планировании 
 

Использование профессионального обучения VR, под наблюдением с помощью быстрых инструкций и об-
ратной связи, а также использование тактильной обратной связи, оказалось самым эффективным способом обу-
чения виртуальной реальности. В настоящее время требуется внедрение обучения виртуальной реальности в 
учебные планы хирургического обучения. Необходимо создать единую платформу обучения. Необходимы 
дальнейшие исследования для оценки воздействия на результаты лечения пациентов и расходов на больницу. 
Благодаря постоянным техническим достижениям в области компьютерного оборудования и графического и 
физического рендеринга возможно постепенное или модульное развитие полностью захватывающего, многоце-
левого нейрохирургического симулятора виртуальной реальности. Предполагается, что использование вирту-
альной реальности в нейрохирургии изменит характер нейрохирургического образования и будет играть более 
активную роль в хирургической репетиции и непрерывном образовании и аттестации хирургов-практиков. 
Несомненно, симуляторы виртуальной реальности представляют новую парадигму в хирургическом образова-
нии. Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на следующих проблемах: влиянии моделирова-
ния симуляции виртуальной реальности на производительность в контексте современных лапароскопических 
процедур; влиянии обучения симуляции виртуальной реальности на поведение, основанное на знаниях; влия-
нии обучения симуляции виртуальной реальности на результат пациента по стандартизации обучения симуля-
ции виртуальной реальности; возможности синергетического эффекта моделирования виртуальной реальности 
в сочетании с умственной подготовкой; персонализированной подготовке [4-7]. Моделирование виртуальной 
реальности становится мощным инструментом обучения, который может ускорить приобретение навыков. Он 
предлагает потенциальное решение проблемы, с которой сталкиваются руководители программ в обеспечении 
эффективной хирургической подготовки. Несколько платформ VR во временной хирургии кости и эндоскопи-
ческой хирургии синуса достойны включения в учебные программы. Моделирование виртуальной реальности 
никогда не заменит роль реального жизненного опыта. Тем не менее, он допускает неограниченное количество 
повторений, лучшее понимание хирургической анатомии а также облегчить хирургическое планирование. 
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОТОХІМІОТЕРАПІЇ (PUVA THERAPY) 
Орел В.С., Фомовська О.В. 
Кременчуцький національній університет імені Михайла Остроградського. E-mail: kafea@kdu.edu.ua 
Запропоновано варіант будови приладу ПУВА-терапії за рахунок використання високочутливої оптичної сис-
теми и мікроконтролерної техніки. Прилад дозволить проводити контроль і чітке дозування УФ-А-
випромінювання, що в свою чергу підвищить якість лікування дерматозів у цілому.  
Ключові слова: фотохіміотерапія, фотосенсибілізатор, фотоприймач. 
 

PHOTOCHEMITERAPY METHODS AND MEANS (PUVA THERAPY) 
Orel V., Fomovskа Е. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
The variant of the structure of the device of PUVA-therapy is offered due to the use of high-sensitivity optical system 
and microcontroller technology. The device will allow the control and clear dosage of UV-A radiation, which in turn 
will improve the quality of treatment of dermatoses in general. 
Key words: photochemotherapy, photosensitizer, photodetector. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією з актуальних проблем медицини є розробка нових технологій активіза-

ції захисно-пристосувальних саногенетичних реакцій, заснованих на дії фізичних факторів різної природи на 
різні функціональні системи організму. Одним з таких перспективних напрямків є ПУВА-терапія, або фотохі-
міотерапія (ФХТ) [1]. На сьогоднішній момент ПУВА-терапія, є найбільш ефективним методом лікування псо-
ріазу, атопічного дерматиту, червоного плоского лишаю, вітіліго, та багатьох інших шкірних захворювань. Суть 
методу ПУВА-терапії полягає в поєднанні застосування фотосенсибилизирующих засобів і довгохвильових 
ультрафіолетових променів. Механізм дії ПУВА-терапії складний і остаточно не з’ясований, незважаючи на те, 
що повідомлення про цей метод з’явилися на початку 70-х років XX століття. 

Тому розробка сучасних методів вивчення процесів впливу ультрафіолетових променів різних діапазонів на 
організм людини та засобів проведення ПУВА-терапії – є одним з актуальних напрямків сучасної медицини під 
час лікування хворих з шкірними хворобами. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. При ПУВА-терапії основне значення надається взаємодії ак-
тивованого довгохвильовими УФ-променями фотосенсибілізатора з ДНК з утворенням моно- або біфункціона-
льних зв’язків, що призводять до гальмування клітинної проліферації за рахунок пригнічення синтезу нуклеїно-
вих кислот і білка [2]. В даний час ФХТ є одним з основних методів лікування важких форм псоріазу, а також 
призначається при наполегливому перебігу середньо-і важких форм захворювання, стійких до інших лікарських 
засобів. 

При хронічних, рецедівірующих шкірних хворобах ефективність фототерапії в тому числі і ПУВА-терапії, 
особливо при псоріазі, парапсоріазом, червоному плоскому лишаї, досягає майже 100%.  

Однак поряд з описом переваг ПУВА-терапії є інформація і про побічні явища, що виникають в результаті 
застосування даного методу лікування [3]. За часом виникнення все побічні ефекти можна розділити на ранні та 
віддалені. Ранні побічні ефекти це явища диспептичного характеру і фототоксичні реакції. 

Проте більшою мірою дерматологів цікавить проблема потенційних віддалених ефектів. До можливих від-
далених побічних ефектів прийнято відносити: променеве ураження очей, катаракту, дегенеративні зміни шкі-
ри, атрофії, гіпер- і гіпопігментовані плямами, актініческу кератозу, підвищення ризику канцерогенезу. 

За даними дермотологів це пов’язано з сумарною дозою ПУВА що в свою чергу призводить до збільшення 
ризику виникнення плоскоклітинної карциноми шкіри. Ефективність ПУВА-терапії і безпекa її застосування 
залежить від: фототипу шкіри – реакції шкіри на ультрафіолетове випромінювання; інтенсивності випроміню-
вання ультрафіолетових ламп; дози опромінення; методики лікування. 

Тому при проектуванні приладів ультрафіолетового випромінювання в першу чергу необхідно строго конт-
ролювати інтенсивність випромінювання ламп і розраховувати дозу опромінення. 

В результаті аналізу технічних характеристик існуючого обладнання для проведення ПУВА-терапії було 
встановлено, що не всі прилади ПУВА-терапії можуть корегувати дозу УФ-А-випромінювання.  

Тому в даній роботі розглядається питання розробки сучасного варіанта будови приладу ПУВА-терапії, за 



 
БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
108 

рахунок використання високочутливої 
оптичної системи и мікроконтролерної 
техніки (рисунок 1). Оптична система 
блока вимірювання складається з вхід-
ного вікна, світлофільтра і фотоприйма-
ча.  

Інтенсивність потоку УФ-А-
випромінювання перетворюється фото-
приймачем у фотострум Ιф, пропорцій-
ний інтенсивності випромінювання. Ве-
личину фотоструму можна представити 
в наступному вигляді 
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де Iв – фотострум, який викликаний УФ-А випромінюванням; Iфон – фотострум, який викликаний випроміню-
ванням у спектральній області, яку потрібно блокувати з λ >320 нм; Sф – площа чутливого елемента фотоприй-
мача; Fλ – інтенсивність випромінювання, Вт/см2; τλ – сумарний коефіцієнт пропускання світлофільтра і вхідно-
го вікна.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, запропонований варіант будови приладу ПУВА-терапії знайде широке засто-
сування в лікуванні хронічних захворювань шкіри з подальшою можливістю удосконалення та оптимізації. Ко-
нтроль і чітке дозування УФ-А-випромінювання з одним з ефективних і безпечних способів лікування дермато-
зів у цілому. 
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ПРОЕКТУВАННЯ НЕЙРОСТИМУЛЯТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ DIP TRACE 
Петрикей О.В. 
Науковий керівник – доц., к.т.н., Богомолов М. Ф. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
вул. Академіка Янгеля, 16/2, м. Київ, 03056 Україна. E-mail: lena.petrikey96@gmail.com 
Описуються етапи створення прототипу нейростимулятора, використовуючи програмні забезпечення 
Micro-Cap 9 та DipTracе. 
Ключові слова: нейростимулятор, DipTracе, Micro-Cap 9, трасування. 
 

DESIGNING THE NEURO STIMULATOR USING THE DIP TRACE SOFTWARE 
Petrykey O.V. 
Supervisor - Associate Professor, Ph.D., Bogomolov M.F. 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", st. Academician Yangel, 16/2, 
Kyiv, 03056 Ukraine. E-mail: lena.petrikey96@gmail.com 
Describes the steps to create a prototype of a neurostimulator using the software Micro Cap 9 and DipTracе. 
Key words: neurostimulator, DipTrac, Micro Cap 9, tracing. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наш час існує широке коло патологічних і граничних станів здоров’я людини, 
які піддаються лікуванню шляхом фізіотерапевтичних впливів на різні ланки нервової системи. Під час проце-
дури до голови прикладаються електроди, через які проходить слабкий постійний струм, що впливає на роботу 
нервових клітин - нейронів. Струм активує нейрони, змінює їх фізіологічний стан, роблячи їх більш-, або 
навпаки, менш схильними до порушення. [1] Різні зони кори головного мозку відповідають за мислення, нав-
чання, увагу, рух, слух, зір і багато іншого [2]. Таким чином, впливаючи на роботу мозку, можна позитивно 
впливати на більшість процесів організму. Але дана технологія не набуває значного поширення у використанні 
в нащій країні, тому актуальним є поповнення теоретичної бази впливу транскраніальної стимуляції постійним 
струмом на мозок людини та створення відповідного приладу для її проведення.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Створюючи прототип нейростимулятора було використано для 
моделювання програму схемотехнічного аналізу Micro-Cap 9 (МС9), а для створення друкованої плати – про-
граму DipTracе, яка автоматично проектує друковану та монтажну плату виробу з її електричної схеми. 

 
Рисунок 1 – Схема конструкції пристрою керування єксаозі-

цею пристрою для ПУВА-терапії: 1 – вхідне вікно; 2 – світло-
фільтр; 3 – фотоприймач; 4 – блок вимірювання; 5 – блок обробки; 
6 – підсилювач; 7 – аналого-цифровий перетворювач; 8 – мікрокон-

троллер; 9 – блок індикації; 10 – клавіатура 
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DipTrace має великий вибір елементів близько 40 тисяч, можливість редагування елементів і корпусів, зруч-
ність і простота у використанні значно заощаджує час і кошти. Програмний пакет DipTrace являє собою пов-
нофункціональну систему, яку використовують щоб розробляти принципові схеми і друковані плати. [3] 

Процес розробки приладу складався з декількох етапів. Спершу було побудовано та промодельовано преци-
зійне джерело струму та еквівалентну схему досліджуваного об’єкту в програмному забезпеченні Micro Cap 9. 
Потім використовуючи дані літератури [4,5] та проведених практичних досліджень у програмному середовищі 
МС 9, було визначено технічні вимоги до розроблюваного пристрою. Наступним етапом було створено струк-
турну схеми прототипу. Далі в програмному забезпеченні DipTrace було проведено розробку друкованої плати. 
Попередньо зібрану схему у програмному забезпеченні МС9 переносять у вікно DipTrace Schematics, додаючи 
необхідні конструктивні елементи, такі як роз’єми, розв’язки та інше. 

 
 

Рисунок 1 – Схема електрична принципова 
 

 
 

Рисунок 2 – Трасування друкованої плати 
Після цього переходять у режим PCB Layout, який дозволяє розробити друковану плату та провести її трасу-

вання (рис. 2). 
Схема, трасована за допомогою DipTrace, стала 

основою для виготовлення друкованої плати прила-
ду, зображеної на рис. 3. Спроектовану друковану 
плату було випробувано лабораторно. 

Для виконання дослідження джерело сигналу 
стимуляції повинно формувати струм з параметрами, 
що залежать від величини опору навантаження, тобто 
суспензії нервових клітин. Частотний діапазон ви-
значається за характеристиками нервової тканини і 
задається через характеристики стимулюючого впли-
ву. Проведений експеримент показав, що з ростом 
частоти опір падає, це пов’язано з тим що суспензія 
має резистивні і ємнісні зв’язки. Побудовані графіки 
за результатами експерименту і моделювання майже 

однакові. Отже, можна зробити висновок, що розроблений прототип відповідає технічним вимогам. 
ВИСНОВКИ. Розроблено технічні вимоги до нейростимулятора та його структурну й електричну принципо-

ву схеми. Спроектовано та трасовано друковану плату, виготовлено прототип. Лабораторне випробування яко-
го показало, що спроектований зразок пристрою відповідає заданим технічним вимогам. Результати проведено-
го експерименту підтвердили результати комп’ютерного моделювання. В майбутньому планується спроектува-
ти корпус приладу в програмному забезпеченні Solid Works та помістити в нього розроблену плату. 
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Рисунок 3 – Зовнішній вигляд готової плати 
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ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СХОЖІСТЬ  

НАСІННЯ ЕХІНАЦЕЇ 
Петровський О. М., Просвєтов С. Д. 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
просп. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна. E-mail: sapetr23@ukr.net 
Запропоновано технологію передпосівного опромінення насіння. Показано тепловий вплив електромагнітного 
поля на структурні елементи насіння. Запропоновано нову математичну модель розподілу температур в шарі 
насипного насіння під час опромінення його високочастотним електромагнітним полем. Розроблено спосіб пе-
редпосівної стимуляції насіння високочастотним електромагнітним полем. Знайдені оптимальні режими впливу 
опромінення на насіння різних сортів ехінацеї. Представлені результати лабораторних експериментів. 
Ключові слова: опромінення, стимуляція, електромагнітне поле, ехінацея, схожість насіння. 

 
EFFECT OF HIGH-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD ON THE EFFICIENCY  

OF ECHINATES SEED 
Petrovskiy O. M., Prosvetov S. D. 
Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk 
prosp. Pershotravnevyi, 24, Poltava, 36011, Ukraine. E-mail: sapetr23@ukr.net 
The technology of pre-planting irradiation of seeds is proposed. The thermal effects of the electromagnetic field on the 
structural elements of the seed are shown. A new mathematical model of temperature distribution in a layer of bulk seed 
during the irradiation by its high-frequency electromagnetic field is proposed. The method of pre-sowing stimulation of 
seeds by a high-frequency electromagnetic field is developed. The optimal modes of exposure to seeds of different 
grades of Echinacea have been found. The results of laboratory experiments are presented. 
Key words: irradiation, stimulation, electromagnetic field, echinacea, germination of seeds. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Представники роду Ехінацея завдяки природним імуномоделюючим, протиза-

пальним і бактеріостатичним властивостям є одними із самих необхідних культур для фармакологічного виро-
бництва. При вирощуванні на великих площах вагомою проблемою є одержання одночасних рівних сходів, що 
обумовлено біологічними особливостями виду. Значна частка продукції рослин, близько 25-30%, втрачається за 
рахунок неякісного посівного насіння[1]. Понад 30% посівного матеріалу є непридатним для посіву за рахунок 
низької схожості і недостатньої енергії проростання[2]. Часткове вирішення цієї проблеми полягає в впрова-
дженні сучасних, економічно вигідних, енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій передпосівної 
стимуляції насіння. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Під час обробки насіння електричним полем високої частоти 
відбувається його нагрівання, в основному завдяки наявності в клітинах молекул води і розчинених у воді іонів. 
Рух молекул води і іонів під дією змінного електричного поля високої частоти і спричиняє нагрівання. При 
цьому температура є одним з факторів, який впливає на наслідки передпосівної обробки насіння. Однак поряд з 
нагріванням присутні і інші процеси. Перетворення структур білків, поляризація клітинних мембран, інтенси-
фікація обмінних процесів під дією опромінення можуть призводити до зміни електричних властивостей насін-
ня і як наслідок до впливу на фізіологічний стан, схожість і енергію росту рослин[3]. 

При обробці насіння ВЧ полем воно знаходиться між конденсаторними пластинами. В такому випадку фун-
кція розподілу температур у шарах насіння буде залежати тільки від однієї координати і має вигляд. Умови те-
плообміну на кінцях шару насіння повинні відповідати крайовим умовам Ньютона 

2
( , ) ( , )

2 ,x t x tT T
q

t x


 
 

 
     (1) 

де Т(x, t) – різниця між температурою в точці з координатою х, в час t і температурою навколишнього середови-
ща, К; α – коефіцієнт температуропровідності, м2/с; q – кількість теплоти, що виділяється в одиниці об’єму за 
одиницю часу, Вт/м3. 

Таким чином поставлена задача зводиться до рішення нестаціонарного неоднорідного диференційного рів-
няння другого порядку в частинних похідних з граничними умовами. Розв’язок задачі має остаточний вигляд 
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де γn – позитивні корені рівняння; де  ефективний коефіцієнт теплопровідності насипного насіння, Дж/ м К; h 
– коефіцієнт теплообміну на краях шару насіння, Вт/ ( м 2  К); T0 – температура зовнішнього середовища, К. с – 
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середня питома теплопровідність насипного насіння, Дж/кгоК; P – активна потужність, яка виділяється у вто-
ринному контурі генератора ВЧ, Вт; S – площа бічної поверхні, м2; l – товщина шару насіння, м. 

Згідно аналізу моделі температурного режиму, при достатній тривалості обробки ( t ) ВЧ полем темпе-
ратура насіння T досягає свого максимального значення і далі практично не змінюється. Цей висновок ілюстру-
ється результатами представленими на рис.1.  

 
Рисунок – 1. Зміна температури насіння ехінацеї з часом під час обробки полем ВЧ різної потужності. 

Схожість, яка визначається процентом насіння, що проросло, до загальної кількості на 14 добу, екстремаль-
но залежить від тривалості опромінення при фіксованій потужності випромінювача. Максимум спостерігається 
при часі опромінення 3 – 5 хв. При цьому схожість зростає в середньому на 23 – 30% в порівнянні з насінням, 
що не опромінюється (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Рисунок – 2. Схожість насіння ехінацеї пурпурної і ехінацеї блідої. 
 

ВИСНОВКИ. Запропонована нова математична модель розподілу температур в шарі насипного насіння під 
час опромінення його високочастотним електромагнітним полем, яка враховує залежності між геометричними 
параметрами опромінювача, вихідною потужністю, часом опромінення та біофізичними властивостями, що до-
зволило провести моделювання об’єкту досліджень і встановити необхідні технічні параметри обладнання та 
режими опромінення. 

Розроблено та експериментально апробовано новий ефективний спосіб передпосівної стимуляції насіння, 
який може застосовуватись для передпосівної обробки насіння ехінацеї без застосування хімічних стимуляторів 
росту і, як наслідок дозволяє одержати більшу кількість екологічно чистої продукції. 

Проведено експериментальні дослідження, які підтверджують доцільність застосування технології передпо-
сівної стимуляції насіння. Схожість насіння збільшилась на 23 – 30%. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА БИОМАРКЕРОВ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Пилипенко С.С., Фомовська О. В., Фомовський Ф.В. 
Кременчугский национальний университет имени Михаила Остроградского  
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: kafea@kdu.edu.ua. 
Предложена методология выбора измерительного детектора для проведения скрининга биомаркеров организма 
человека высокоэффективной жидкостной хроматографией.  
Ключевые слова: биомаркер, скрининг, детектор. 

 
METHODS AND MEANS OF BIOLOGICAL SCREENING OF BIOMARKERS 

HUMAN BODY 
Pilipenko S., Fomovskа Е., Fomovsky F. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua. 
A methodology for selecting a measuring detector for screening the biomarkers of the human body by high-
performance liquid chromatography is proposed. 
Key words: biomarker, screening, detector. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТИ. Мировая тенденция последнего времени показывает постоянное увеличение 
числа заболеваний не выявленных на начальных стадиях, а также врожденных аномалий развития связанных 
как с единичными мутациями, так и с системной хромосомной патологией. Поэтому во всем мире продолжает-
ся поиск ранних, информативных и неинвазивных методов диагностики и прогнозирования разного вида забо-
леваний и патологий, а также усовершенствование медико-диагностических программ для скрининга. 

 В медицинской практике скрининг представляет собой различные обследования и тесты, позволяющие 
предварительно выявить людей, среди которых выше шанс наличия определенной болезни или состояния, чем 
у других людей в этой исследуемой группе и своевременно принять меры по снижению риска заболевания. 

Поэтому розработка методов и средств проведения скрининга для определения уровня биомаркерных со-
единений в биоматериалах человека, позволяющих проводить раннюю диагностику того или иного заболева-
ния, а также прогнозировать течение и эффективность терапии остается одной из приоритетных задач совре-
менной медицины.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основными показателями используемых анализов на 
скрининг являются чувствительность и специфичность, а также прогностическая значимость и эффективность.  

Чувствительность скрининга определяется способностью его безошибочно выявить людей, которые имеют 
выявляемую болезнь. Эффективность анализов на скрининг оценивается наличием или отсутствием заведомо 
определенных биомаркеров. Выявление и идентификация биомаркеров важны для детекции заболеваний, мо-
ниторинга состояния пациентов и предсказания последующего клинического ответа на терапевтическое вмеша-
тельствою.  

Исследование и практическое использование биомаркеров в клинической и лабораторной практике требует 
привлечения широкого спектра современных медико-биологических, математических и физико-химических 
методов. Выбор конкретных методов исследования зависит как от типа биомаркеров, так и от этапа исследова-
ния.  

Хроматография на сегодня занимает лидирующие позиции среди аналитических методов в лабораторной 
практике. По последним данным более 60% всех химических анализов в мире выполняются хроматографиче-
ски, чаще всего применяется высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) [1]. В настоящее время в 
медицине для определения специфических биомаркеров заболеваний и окислительного стресса с диагностиче-
скими целями применяеться ВЭЖХ с амперометрическим детектором [2]. 

Амперометрическое (электрохимическое) детектирование в ВЭЖХ благодаря низкому пределу детектиро-
вания и высокой селективности наиболее подходит для определения микропримесей маркеров заболеваний и 
окислительного стресса в биологических жидкостях человека. Кроме того, оно имеет предел обнаружения на 
порядок ниже, чем спектрофотометрическое.  

 Для оптимального выбора измерительного детектора и создания 
модели работы устройства для проведения скриненга биоматериалов 
человек для определения количественной и качественной концентра-
ции биомаркеров была получена математическая зависимость, описы-
вающая реакцию детектора на изменение концентрации биомаркеров, 
на который реагирует данный выбранный детектор. Типовая характе-
ристика вида осциллограммы детектора при возникновении концентра-
ции биомаркеров некоторой величины (участок II) и при детектирова-
нии контрольной жидкости (участок I) изображена на рисунке 1. 

Очевидно, что участки нарастания и спада импульса тока носят 
экспоненциальный характер. Поэтому воспользуемся 
экспоненциальной аппроксимацией. 

Для участка роста импульса тока зависимость будет иметь вид: 

 
Рисунок 1 – Типовая характеристика 

осцилограммы измерительного 
детектора 
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Постоянную времени τ1 можно найти из условия, что в момент времени tнар импульс тока равна 0,9·I, а 
постоянную времени τ2 можно найти из условия, что в момент времени tсп импульс тока равна 0,1·I.  

Для приблизительного расчета можно принять, что постоянные времени τ на участках нарастания и спада – 
одинаковые. 

Приблизительную математическую модель реакции измерительного детектора на импульсное входное 
воздействие можно представить следующим выражением: 
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где t1 и t2 – моменты времени начала и окончания импульса; 
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– постоянная времени. 

Выражение (2) можно использовать только при условии, что продолжительность импульсного действия 
превышает продолжительность переходного процесса, то есть: 

 1 2 3t t   . (3) 
Тогда математическая модель реакции детектора на импульсное входное воздействие можно представить 

выражением: 
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ВЫВОДЫ. Предложенная математическая зависимость описывающая реакцию детектора на изменение 
концентрации соответствующего биомаркера, на который реагирует данный детектор позволит проводить мо-
делирование работы измерительного детектора, что в свою очередь оптимизирует выбор детекторов для по-
строения измерительного оборудования для проведения высокоэффективных скриненгових исследований. 
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ЦИФРОВИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ ЗВУКІВ ЛЕГЕНЬ 
Порєва Г.С., Чехович М.Г. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 
вул. Політехнічна 16, корп.12, к.423, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: porevanna@gmail.com  
Розглянуто основні підходи до реєстрації звуків легень, а також досліджені і проаналізовані сучасні методи їх 
цифрового аналізу. Об'єднуючим механізмом для розглянутих методів слугує машинне навчання. Параметри, 
отримані за допомогою апарату статистики вищих порядків, є вхідними аргументами класифікатора, який був 
належним чином навчений. Використовуючи побудовані класифікатори, були вирахувані їх точності.  
Ключові слова: звуки легень, машинне навчання, метод опорних векторів, метод k-найближчих сусідів 

 
DIGITAL ANALYSIS OF LUNG SOUNDS SIGNALS 

Poreva A., Chekhovych M. 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  
Polytechnichna Str., 16, off. 423, 03056, Kyiv, Ukraine. E-mail: koondoo@gmail.com  
This study reviews the main approaches to the analyzing of modern methods of digital processing of lung sounds. Ma-
chine learning can serve as a unifying mechanism for the considered methods. A set of parameters, that was obtained by 
using methods of higher order statistics, can be the input arguments of the classifier, which will be properly trained. 
Accuracy was calculated using set up classifiers. 
Key words: lung sounds, machine learning, Support Vector Machine, k-nearest neighbors. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Аналiз легеневих звукiв, зiбраних шляхом аускультації, є одним з найважливі-
ших компонентів дiагностики захворювань легень для первинної медичної допомоги та загального монiторингу 
стану пацiєнтiв. Розробка комп’ютерних алгоритмiв для вивчення легеневого звуку дає бiльш широкi 
дослiдницькi можливостi. Метою роботи було підвищення достовірності діагностування стану дихальної сис-
теми людини за допомогою використання машинного навчання. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі були досліджені та проаналізовані класифікатори різ-
них типів для виявлення захворювань легенів. Зокрема, класифікатор на основі методу k найближчих сусідів, 
дерево рішень (DT), та метод опорних векторів (SVM). Використовуючи апарат статистики вищих порядків до 
сигналів звуків дихання, були отримані параметри (коефіцієнт асиметрії, ексцесу, середня частота, максимальне 
значення функції бікогерентності та ін.), за допомогою яких можливо диференціювати здорових та хворих па-
цієнтів. Ці параметри і використовувались для навчання класифікаторів [1-3]. Точності кожного з отриманих 
результатів були розраховані та проаналізовані для подальшої роботи та формування найкращого варіанту для 
ідентифікації звуків легень . 

 
 

Рисунок 1– Результат роботи класифікатора методом опорних векторів (SVM) (а), приклад роботи 
методу SVM для двох параметрів (г) 

 

ВИСНОВКИ. Було встановлено, що метод опорних векторів є простим та найточнiшим класифiкатором для 
реалiзацiї i для роботи з базою звукiв дихання, якщо якщо в якості вхідних даних розглядати параметри сигна-
лів на основі статистики вищих порядків. Отримана точнiсть роботи класифiкаторiв є досить високою. Симбiоз 
рiзних методiв цифрової обробки з сучасними iнструментами машинного навчання дозволить iстотньо 
пiдвищити точнiсть роботи методiв, а також значно полегшити роботу лiкаря. 
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3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРУКТУР ЛЕГКИХ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РЕНТГЕНОГРАММ 

Роговец В.Е., Тымкович М.Ю., Аверьянова Л.А.  
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
г. Харьков, Украина. E-mail: volodymyr.rohovets@nure.ua.  
Приводятся результаты проведенных исследований возможностей 3-D реконструкции структур легких по 
данным КТ для контроля качества рентгенограмм. Предлагается технология изготовления морфологического 
рентгенэквивалентного фантома легких. В большей степени работа нацелена на оценку и улучшение качества 
рентгенографии.  
Ключевые слова: легкие, 3D-печать, рентгенография, 3D-реконструкция.  
 

3D-RECONSTRUCTION OF LUNG STRUCTURES BY SOURCES OF CT SCANNING TO CONTROL  
THE ROENTGENOGRAMS QUALITY 

Volodymyr V., Tymkovych M., Averyanova L. 
Kharkiv National University of Radio Electronics  
Kharkiv, Ukraine, E-mail: volodymyr.rohovets@nure.ua  
The results of studies on the 3-D reconstruction of the lungs structures according to CT data for quality control of 
radiographs are presented. The manufacturing technology of morphological X-ray phantom of the lungs is proposed. 

Діагноз Точність Чутливість F1-
міра 

Клас 1 89% 59% 71% 
Клас 2 100% 82% 90% 

Клас 3 89% 80% 84% 

Клас 4 74% 44% 55% 
Загальний 
результат 

88% 66% 75% а) б) 
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Mostly this work is aimed at assessing and improving the quality of radiography. 
Key words: lungs, 3D-printing, radiography, 3D-reconstruction. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одним из наиболее широко применяемых методов исследования легочных 
структур является рентгенография, которая позволяет выявить большую часть нарушений в работе легких [1]. 
Контроль качества рентгенограмм является важной составляющей технологии интроскопической диагностики. 
Понимание ограничений возможностей применяемого рентгеновского аппарата, а также особенностей его 
использования непосредственно влияет на диагностирование и выявление заболеваний легких на ранних 
стадиях. В то же время параметры получаемых рентгеновских снимков могут изменяться за счет ухудшения 
технических характеристик рентгеновских аппаратов в процессе их эксплуатации. Изучение и учет факторов 
формирования рентгеновского изображения является важной задачей, решение которой может способствовать 
повышению диагностической информативности рентгенограмм. Это невозможно в полной мере осуществить, 
не применяя тканеэквивалентные фантомы исследуемых структур. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценка параметров рентгенограмм легкого проводится на 
основе моделирования его структуры. Трахеобронхиальное дерево в геометрическом смысле представляет 
собой сложную трехмерную структуру, состоящую главным образом из трубок разного сечения. Для построения 
его объемной рентгенэквивалентной фантомной модели необходимо использовать как специализированный 
программно-математический аппарат, так и технические средства, которые должны учитывать свойства 
используемых тканеэквивалентных материалов. Таким образом, мы можем разделить процесс реконструкции на 
два этапа: этап моделирования и этап прототипирования. В настоящее существует два основных метода 
моделирования объектов такого типа, а именно: 

– компьютерная моделирование по данным интроскопических исследований; 
– создание модели на основе системы параметрических уравнений, описывающих строение симметричного 

трахеобронхиального дерево (морфометрия) [2]. 
Использование реальных томографических данных позволяет построить модель, которая соответствует 

реальной биологической структуре, и которая может учитывать персонализированное строение анатомических 
органов обследуемого. Кроме того, построение модели таким способом требует меньше усилий и времени. Для 
выполнения этой задачи решено воспользоваться специализированным программным обеспечением Slicer 
3D [3]. Это пакет программного обеспечения, созданный для подготовки данных к трехмерной печати. Разбивая 
процесс на несколько простых этапов можно, используя компьютерную томограмму легких высокого 
разрешения, построить ее анатомически правильную 3D-модель. Интерфейс программы, в процессе создания 
модели легких изображен на рисунке 1. 

 

Для прототипирования наиболее 
подходящим являлось бы использование метода 
трехмерной печати. Данный метод является 
наиболее быстрым при производстве 
сверхсложных трехмерных моделей и не 
требует дополнительных затрат при 
производстве единичных экземпляров. В то же 
время при изготовлении такого рода изделия 
следует обеспечить рентгенэквивалетность 
используемого материала тканям органов 
человека. На рисунке 2 изображены кривые 
коэффициента рассеивания рентгеновского 
излучения для некоторых тканей человека. 
Такая кривая для выбранного материала должна 
совпадать с кривой для ткани которую он 
имитируетю. Это приводит к значительным 
трудностям, так как используемый материал 
должен обладать не только соответственным 

коэффициентом поглощения, но и соответствовать температурным режимам работы 3D принтера. Также 
устройство трехмерной печати при производстве рентгенэквивалентного морфологического фантома легких, 
должно позволять варьировать используемый материал в момент печати. Поэтому для разрешения данной 
задачи предполагается провести анализ возможности использования существующих материалов для 3D-
принтинга. Их выбор будет основываться на сравнении объемного коэффициента ослабления рентгеновского 
излучения материалом модели и легочной тканью человека [4]. 

Для прототипирования наиболее подходящим являлось бы использование метода трехмерной печати. 
Данный метод является наиболее быстрым при производстве сверхсложных трехмерных моделей и не требует 
дополнительных затрат при производстве единичных экземпляров. В то же время при изготовлении такого рода 
изделия следует обеспечить рентгенэквивалетность используемого материала тканям органов человека. На 
рисунке 2 изображены кривые коэффициента рассеивания рентгеновского излучения для некоторых тканей 
человека. Такая кривая для выбранного материала должна совпадать с кривой для ткани которую он  

 
Рисунок 1 – среда Slicer 3D с загруженной томографией 

легких 
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имитирует. Это приводит к значительным 
трудностям, так как используемый материал должен 
обладать не только соответственным коэффициентом 
поглощения, но и соответствовать температурным 
режимам работы 3D принтера. Также устройство 
трехмерной печати при производстве 
рентгенэквивалентного морфологического фантома 
легких, должно позволять варьировать используемый 
материал в момент печати. Поэтому для разрешения 
данной задачи предполагается провести анализ 
возможности использования существующих 
материалов для 3D-принтинга. Их выбор будет 
основываться на сравнении объемного коэффициента 
ослабления рентгеновского излучения материалом 
модели и легочной тканью человека [4]. 

ВЫВОДЫ. В ходе проведенного исследования 
была описана технология изготовления 
морфологического рентгенэквивалентного фантома 

легких. Создание такого фантома позволит значительно усовершенствовать проверку и настройку 
рентгеновской аппаратуры и станет значительным вкладом в разработку системы контроля качества 
рентгенограмм. Стандартизация и повышение качества рентгенограмм, в свою очередь, позволит, адекватно 
оценивая параметры техники, повысить эффективность диагностики. 
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З врахуванням сучасних методів та апаратів магнітотерапії запропоновано класифікацію магнітотерапевтичної 
апаратури (МТА) за частотою, локалізацією терапевтичного впливу, поєднаним та комбінованим впливом маг-
нітного поля (МП), універсальністю лікування хворіб, стаціонарністю, типом керування МТА, зворотним 
зв’язком, типом та режимом живлення індуктора, видом та інтенсивністю МП. 
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sality of treatment of diseases, stationary, type of control of the MTA, the availability of feed-back, type and power 
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АКТУАЛЬНІСТЬ. Магнітотерапія – метод фізіотерапії, що заснований на лікувальному та реабілітаційному 
використанні штучних МП при лікуванні пацієнтів в домашніх умовах, лікарнях та переносних медичних шпи-
талях. Як біофізична, фізіологічна, так і лікувальна дія МП різноманітна, залежить від методів та методик маг-
нітотерапії, біотропних параметрів МП, фізіологічних показників пацієнтів, індивідуальної магніточутливості 
організму людини та обумовлена знеболюючим, гіпотензивним, седативним, імуномодулюючим, трофічним, 

 
Рисунок 2 – Диаграмма коэффициентов 

рассеивания для некоторых тканей человека 
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протипухлинним та інш. лікувальними ефектами при дії МП на біологічну тканину. Сучасними методами пок-
ращення лікувального ефекту під час курсу лікування магнітотерапією є використання технічних, біотехнічних, 
медико - технічних зворотних зв’язків та методів поєднаної та комбінованої магнітотерапії.  

В роботі Г.Р. Соловйової [1] запропоновано класифікацію магнітотерапевтичних пристроїв за конструктив-
ними особливостями: в залежності від частоти (f) МП: постійної та змінної (f<50 Гц, f=50-150 Гц, f > 150 Гц), за 
типом магнітного індуктору (індуктори-електромагніти, індуктори-соленоїди), за режимом живлення індуктору 
(неперервним та перервним), стаціонарністю (з нерухомим джерелом (стаціонарні) та з рухомим джерелом (пе-
реносні)), струмом живлення індукторів (постійним, імпульсним, синусоїдальним, пульсуючим). Дана класифі-
кація не враховує локалізацію дії МП на біологічну тканину, комбіновані методи магнітотерапії, зворотній 
зв’язок, тип керування МТА, інтенсивність МП. Тому актуального значення набуває удосконалення даної кла-
сифікації відповідно до сучасної МТА. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На основі проведеного патентного пошуку, аналізу сучасного 
стану [2] та перспектив розвитку магнітотерапевтичної техніки нами удосконалено класифікацію МТА. На рис. 
1 представлено розширену класифікацію МТА на основі врахування частоти, локалізації терапевтичного впли-
ву, комбінованого впливу МП, наявності зворотного зв’язку та варіантів його реалізації, універсальності ліку-
вання хворіб, стаціонарності, типу керування МТА, типу та режиму живлення індуктора, виду та інтенсивності 
МП. 
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Рисунок 1 – Класифікація магнітотерапевтичної апаратури 
  
В модернізованій класифікації зберігаються конструктивні показники класифікації, що представлені в робо-

ті [1] : частота, стаціонарність, тип та режим живлення магнітного індуктору. В залежності від локалізації дії 
МП на біологічний об’єкт в наявності промислові серійні апарати локальної (місцева фізіотерапія МП певної 
ділянки тіла), розподіленої (фізіотерапія МП суттєвої ділянки тіла або різних органів та ділянок тіла одночасно, 
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наприклад, кінцівок) та загальної (фізіотерапія МП всього організму людини) дії. З врахуванням сучасних по-
єднаних та комбінованих методів магнітотерапії існують МТА з дією виключно МП та з поєднаним та комбіно-
ваним впливом МП: магнітолазерні, магнітолазероультразвукові, вібромагнітотерапевтичні, термомагнітотера-
певтичні, вібротермомагнітотерапевтичні, фотомагнітотерапевтичні, електромагнітотерапевтичні, баромагніто-
терапевтичні, магнітофотобарометричні, гідромагнітотерапевтичні, магнітоакустичні [2]. Крім наведених в кла-
сифікації МТА поєднаної та комбінованої дії в практичній медицині реалізовуються такі поєднані методи маг-
нітотерапії як магнітофонотерапія, магнітопелотерапія, кріомагнітотерапія та магнітофорез. В залежності від 
універсальності лікування хворіб розрізняють апарати спеціалізовані та універсальні. В класифікацію за типом 
керування МТА включені апарати з мікроконтрольним, мікропроцесорним та комп‘ютерним керуванням, за 
наявністю зворотного зв’язку - МТА з параметричним, фізіологічним, біорезонансним, хронобіологічним зво-
ротним зв’язком, за видом МП - ПМП (постійне МП), ЗМП (змінне МП), СМП (синусоїдальне МП), ПУМП 
(пульсуюче МП), ІМП (імпульсне МП), ОМП (обертаюче МП), ІБМП (імпульсне біжуче МП). Додатково у по-
рівнянні з [1] в класифікацію введені ЗМП, ОМП, ІБМП. СМП та ПУМП – частинний випадок ЗМП. В запро-
поновану класифікацію в залежності від значення магнітної індукції (B) входять апарати зі слабкими 
(B<12мТл), середніми (B=12-50 мТл), сильними (B = 50 - 500 мТл), надсильними (B>500 мТл) МП. Надсильні 
МП використовують апарати високоінтенсивної імпульсної магнітотерапії, що призначені для транскраінальної 
магнітостимуляції та міомагнітостимуляції [2]. 

ВИСНОВКИ. Розроблено класифікацію сучасної МТА за основними конструктивними показниками, від 
яких залежить ефективність магнітотерапевтичних методів лікування. Дана класифікація враховує сучасні ме-
тоди та апарати магнітотерапії. В майбутніх дослідженнях планується вдосконалення класифікації за рахунок 
врахування особливих методів магнітотерапії [2].  
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БЕЗПРОВІДНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ БІОПОТЕНЦІАЛІВ НА ОСНОВІ  
ЄМНІСНИХ ЕЛЕКТРОДІВ 

Савчук А.В. 
Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» 
вул. Політехнічна, 16, Київ, 03056, Україна. E-mail: sav4ukarsen@gmail.com 
Описано безпровідну багатоканальну систему реєстрації поверхневих біосигналів ЕЕГ(електроенцефалограм), 
ЕКГ(електрокардіограм) та ЕМГ (електроміограм) на основі безконтактних електродів. Запропоновано та опи-
сано загальну схему безпровідної системи на основі протоколу передачі даних Bluetooth 4.0. Описано розробле-
ний базовий програмний інтерфейс для отримання і запису отриманих сигналів. 
Ключові слова: ЕМГ, ЕКГ, ЕЕГ 

 
WIRELESS SYSTEM FOR BIOPOTENTIAL MEASUREMENTS WITH  

NON-CONTACT ELECTRODES 
Arsen Savchuk 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 
Politekhniсhna St., 16, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: sav4ukarsen@gmail.com 
In this paper, a wireless multichannel recording system of signals EEG (electroencephalogram), ECG 
(electrocardiogram) and EMG (electromyogram) by non-contact electrodes is described. A general scheme of a wireless 
system based on Bluetooth 4.0 data transfer protocol is proposed and described. The basic software interface for 
receiving and recording signals is described. 
Кey words: EMG, ECG, EEG 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вимірювання біосигналів використовується в багатьох галузях сучасної діаг-

ностики та реабілітації. Системи реєстрації біосигналів можуть використовуватись для біонічного протезуван-
ня, спортивних досліджень, а також для загального моніторингу стану здоров’я, тому повинні бути максималь-
но зручними у повсякденному користуванні. Вимірювання ЕЕГ(електроенцефалограм), 
ЕКГ(електрокардіограм), ЕМГ (електроміограм) в основному проводиться за допомогою поверхневих гелевих 
електродів, або сухих контактних електродів. При використанні даних електродів для отримання якісного сиг-
налу потрібна підготовка поверхні шкіри, тому використання безконтактних електродів для прототипування 
систем та лабораторних досліджень потребеує розробки системи збору і передачі даних. Такі системи повинні 
реєструвати сигнал при активному русі, фільтрувати сигнали від наявих електромагнітних завад, паттернів ру-
ху, а також повідомляти про критичні відхилення параметрів сигналу при записі даних. Безпровідні системи 
передачі даних дозволяють збільшити практичність такої системи та електрично ізолює саму систему від елект-
ромагнітих завад, які можуть передаватись по проводам, а також збільшує рівень комфорту при отриманні да-
них під час руху.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Було розроблено безпровідну систему збору даних ЕМГ/ЕКГ/ЕЕГ 
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сигналу на основі розроблених самостійно безконтактних (ємнісних) електродах. Дана система є удосконаленою, у 
порівнянні з минулою версією, і дозволяє підключати до 4 безпровідних модулів з 4 каналами одночасно. Така сис-
тема буде використовуватись для прототипування та лабораторних тестів ємнісних елетродів. 

Активні електроди працюють по принципу ємнісного вимірювання зміни потенціалу. Електроди виконані на 
основі стандартної технології виготовлення друкованих плат на текстоліті. Нижня сторона одного активного елект-
роду виконує роль обкладки конденсатора з якої знімається потенціал, а на іншій стороні розміщені буфер на основі 
операційного підсилювача і додатковий операційний підсилювач та пасивні фільтри ФНЧ та ФВЧ.  

Система складається з безконтактних активних електродів, модулів для підсилення, оцифрування та передачі 
даних та базовий модуль для підключення до комп’ютера. Блок-схема 4-ох канального модуля. Загальна блок схема 
активного ємнісного електроду показана на рис. 1. Складається з самого електроду з текстоліту типу FR-4 покритого 
стандартним лаковим покриттям для друкованих плат та буферного каскаду з підсилювачем та аналоговими фільт-
рами. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
На рис 2. показано модуль збору даних складається з 24 бітного 4-ох канального АЦП (аналогово-цифрового 

перетворювача) MCP3912 з ефективною роздільною здатністю 15.8 біт і частотою дискретизації 2 кГц на канал, ана-
логових пісилювачів, мікроконтролера та чіпом NRF51, що дозволяє налаштувати передачу по протоколу Bluetooth 
4.0. За допомогою цього модуля дані з аналогових акивних електродів оцифровуються і передаються за допомогою 
чіпа NRF51 на комп’ютер до якого підлючений базовий модуль з чіпом NRF51. Радіомодуль передає дані базовий 
модуль, який підлючений до комп’ютер по USB. Розроблено власний протокол архівування даних для оптимізації 
передачі даних по радіоканалу. Для контакту точки відносно якої проводяться вимірювання (земляний/опорний еле-
ктрод) використовується стандартний гелевий одноразовий електрод. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В даній системі одночасно може працювати до 4-ох таких модулів з 4 ємнісними електродами. Таким чином за-

безпечується можливість запису сигналів з 16 ділянок на тілі.  
Розроблено базовий програмний інтерфейс для відображення отриманих сигналів в реальному часі та запису. 

Програмний інтерфейс створено на мові програмування C++ і працює на базі операційної системи Linux (Ubuntu) 
Базовий інтерфейс дозволяє робити просту фільтрацію сигналу в режимі реального часу. Також розроблено програ-
мну частину для запису отриманих даних у файли в форматі CSV.  

ВИСНОВКИ. Дана система може бути використана для реєстрації біопотенціалів без додаткової підготовки 
шкіри. На основі даної системи можна проводити тестування та калібровку ємнісних елетродів різних розмірів та 
конфігурацій. Планується провести якісну оцінку отриманих даних та визначити співвідношення сигнал-шум для 
даних ємнісних електродів. В подальшому буде відбуватись оптимізації роботи радіопротоколу передачі даних, для 
можливості збільшення кількості каналів. 

В майбутньому планується порівняння даної системи з іншими безпровідними системами для реєстрації біопо-
тенціалів, а також розробка повноцінного інтерфейсу з можливістю управління параметрами запису сигналів такими, 
як: коофіцієнт підсилення каналів, частота дискретизації АЦП, параметри цифрових фільтрів та автоматичного підк-
лючення безпровідних модулів.  

Рисунок 1– Розроблений ємнісний електрод. а) Блок-схема ємнісного електроду, б) Зовнішнй вигляд  

Рисунок 2 – Безпровідна система збору даних для зйому чотриьох каналів ЕМГ. а) 
блок схема, б) зовнішній вигляд  

а)     б) 

а) б) 
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ДІАГНОСТУВАННЯ СТАДІЙ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ЗА ДОПОМОГОЮ  
ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ 

Сагумбаєв І., Попов А.  
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”  
вул. Політехнічна, 16, Київ, 03056. E-mail: hadhoryth@gmail.com  
 Представлена методика аналізу зображень, отриманих за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). 
Для визначення стадій захворювання пацієнтів, а саме: нормальний, малі когнітивні порушення та хворий, була 
розроблена система класифікації без попередньої обробки зображень. У результаті був розроблений класифіка-
тор на основі нейронної мережі з чутливістю 86%, специфічністю 83% та точністю 84%.  
Ключові слова: Хвороба Альцгеймера, деменція, глибоке навчання, згорткові нейронні мережі 

  
DEEP LEARNING FOR ALZHEIMER’S DISEASE DIAGNOSTICS 

I. Sahumbaiev, A. Popov  
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”  
Politekhnichna St., 16, Kyiv, 03056, Ukraine  
In this work, we present a system for analysing magnetic resonance images. To determine the stages of the disease, 
namely: normal, mild cognitive impairment and AD, a classification system was developed without image pre-
processing step. The core of the system is a classifier based on a 3D convolutional neural network with a sensitivity of 
86%, a specificity of 83% and an accuracy of 84% was developed.  
Key words: Alzheimer’s disease, AD, dementia, deep learning, convolutional neural networks 

 
ВСТУП. Хвороба Альцгеймера (ХА) є прогресуючим нейродегенеративним захворюванням головного моз-

ку людини і дуже часто призводить до розвитку повноцінної деменції у похилому віці. Прогресування хвороби 
супроводжується відмиранням нейронів [1]. На сьогоднішній день виділяють три основні групи пацієнтів: здо-
ровий, помірне когнітивне порушення та хворий. Дві основні ознаки розвитку ХА: накопичення вільного ß-
амілоїду (амілоїдна бляшка – конгломерат важкорозчинних клітинних білків), у кровоносних судинах головно-
го мозку; накопичення модифікованої форми тау-протеїну [2]. 

ХА залишається невиліковною, але за останні роки з’явилися препарати, які можуть уповільнити прогресу-
вання захворювання за умови вчасного діагностування порушення. До основних методів діагностики 
ХА відносять візуальну оцінку експертом результатів магнітно-резонансної томографії 
(МРТ); аутопсію спинномозкової рідини; складання когнітивних тестів. Оскільки достовірно не відомі причини 
розвитку ХА, то необхідно зазначити, що на ранніх стадіях візуально визначити, чи почалося накопичення ß-
амілоїду, дуже важко, а результати аутопсії не завжди є однозначні [3]. В цій роботі використовується глибоке 
навчання для класифікації стадії захворювання.  

МЕТОДИКА. Зображення МРТ містить в собі дуже багато інформації і тому фільтрація даних є важливим 
етапом. При застосуванні методів класичного машинного навчання з МРТ зображення вираховують основні 
ознаки таким чином щоб суттєво зменшити об’єм даних. Тим не менш вибір ознак залишається за людиною. У 
цій роботі пропонується система яка буде працювати з повним зображенням МРТ без попередньої обробки та 
розрахунку ознак (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Архітектура 3D згорткової нейронної мережі (HadNet). (a) – повна форма, де STEM представлений 

на (б), a Inception блок на (в); (б) – вхідна частина нейронної мережі, де Conv – згортковий шар, а Pool – шар 
пулінгу; (в) – основний блок архітектури, який складається з паралельних згорткових слоїв. 

 

База зображень. Для даної роботи використовувалась база даних зображень ADNI, основною метою якої є 
моніторинг загального стану населення з можливим ХА на території США [4]. Для розробки даної системи ви-
користовувались лише МРТ зображення. Загальна кількість пацієнтів становить – 450, з яких 150 – здорові; 150 
– мають помірне когнітивне порушення; 150 – хворі.  
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Розробка класифікатору. Оскільки основною задачею було побудувати систему, яка не потребує обробки 
зображень, пропонується використовати не значення пікселів, а їх 3D-аналог – вокселі [5]. Для коректної 
обробки вокселів було розроблено 3D-згорткову нейронну мережу [6], архітектуру якої умовно можно поділити 
на три складові: STEM блок, Inception блок та вихідний класифікатор. STEM блок відповідає за попереднє ска-
нування та автоматичний вибір ознак шляхом зменьшення розмірності вхідного зображення в 4 рази. Основної 
задачею чотирьох Inception блоків є розрахунок важливих ознак в уже зменьшенному зображенні. Останньої 
частиною архітектури є вихідний класифікатор який використовуючи вихід після Inception блоків розраховує 
ймовірність належності вхідного зображення до одного з трьох класів. Розроблена модель була тренована на 
протязі 1500 епох, що дозволило отримати чутливість 86%, специфічність 83% та точністю 84%. Для розробки 
моделі використовувався фреймворк Keras [7] та один графічний процесор. 

ВИСНОВКИ. Результати проведеного дослідження показали, що використання повного МРТ зображення 
дозволяє з достатньою високою точністю класифікувати стан пацієнта. Робота з загальновизнаною базою МТР 
зображень ADNI дозволить неперервно відстежувати зміни стану пацієнтів, що у майбутньому дозволить пок-
ращити точність класифікатора шляхом збільшення кількості даних. На сьогоднішній день робота у даному на-
прямку продовжується і загальна точність класифікації може бути підвищена зі збільшенням кількості показни-
ків для кожного зображення.  
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ВНЕДРЕНИЕ MULTI-TOUCH ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ В ПСИХОНЕВРОЛОГИИ 
Селиванова К.Г., Тымкович М.Ю., Аврунин О.Г.  
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
г. Харьков, Украина. E-mail: karina.selivanova@nure.ua, maksym.tymkovych@nure.ua, oleh.avrunin@nure.ua  
В работе предложен метод интерактивного тестирования на основе multi-touch технологии для оценки индиви-
дуальных особенностей психофизиологического состояния человека и его уровня стрессоустойчивости. Тесты 
представляют собой графические задания различной конфигурации и сложности с использованием современ-
ных цифровых устройств ввода/вывода информации высокого разрешения. 
Ключевые слова: графический планшет, сенсорный экран, интерактивное тестирование, технология multi-
touch, психоневрология. 

 
IMPLEMENTATION OF MULTI-TOUCH TECHNOLOGY FOR REALIZATION OF INTERACTIVE 

TESTING IN PSYCHONEUROLOGY 
Selivanova K., Tymkovych M., Avrunin O. 
Kharkiv National University of Radio Electronics 
Kharkiv, Ukraine, E-mail: karina.selivanova@nure.ua, maksym.tymkovych@nure.ua, oleh.avrunin@nure.ua  
This article proposes a method for interactive testing based on multi-touch technology to evaluate the individual charac-
teristics of psychophysiological state of person and his stress tolerance level. Tests are graphical tasks of various con-
figurations and complexity using modern high-resolution digital input/output devices. 
Key words: graphics tablet, touch screen, interactive testing, multi-touch technology, psychoneurology. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современном обществе трудно представить какую-либо сферу деятельности 
без внедрения информационных технологий. Однако, как бы стремительно не развивались наука и техника, в 
настоящее время все-таки существует ряд нерешенных вопросов, касающихся областей образования, медици-
ны, психологии и т.д. Проблема нарушений психофизиологического состояния детей и взрослых, имеющих 
различную этиологию и патогенез, становится весьма актуальной и необходимой в нынешней ситуации страны. 
В клинической практике используют различные методики и способы анализа, которые дают возможность осу-
ществить точную диагностику пограничных состояний. Однако большинство методов исследования трудоем-
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кие и носят, в какой-то мере, субъективный характер, а результаты их применения зависят от опыта специали-
ста и ряда других факторов. Следовательно, для выявлений различных затруднений такого рода должны суще-
ствовать автоматизированные методы и средства экспресс-оценки, которые б позволили быстро и эффективно 
провести анализ, и объективно определить уровень возможных расстройств. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Технология multi-touch – многофункциональная техно-
логия, включающая применение как графических планшетов для ввода информации, так и сенсорных экранов 
для распознавания нескольких точек во время прикосновений пальцами либо беспроводным пером, а также 
многоуровневой регистрации силы давления различных действий кисти. Достоинством применения данной 
технологии является простота реализации, удобный интерфейс, оперативность доступа к функциям устройства, 
расширение мультимедийных возможностей, то есть внедрение анимационных техник для проведения интерак-
тивного тестирования. Главной особенностью данной разработки является адаптация настроек выполнения те-
стов отдельно для правой и левой руки, изменение контрастности цветовой гаммы графических элементов, яр-
кости экрана, чувствительности стилуса и рабочей области планшета в соответвии с возрастными индивиду-
альными особенностями человека. На рис. 1 показана возможность использования цифровых устройств во вре-
мя выполнения разного рода заданий. Данная технология позволяет оценить такие параметры: скорость сенсо-
моторной реакции, сила давления, угол наклона, время выполнения каждого теста в милисекундах, расчет от-
клонений длины исходной линии от экспериментальной графических фигур в пикселях, соблюдение формы 
объектов, правильность и последовательность рисования. 

   
а б в 

Рисунок 1 – Вариации использования сенсорного (а, б) и графического (в) планшетов во время интерактивного 
тестирования. 

ВЫВОДЫ. Применение multi-touch технологии в данном виде исследования позволяет значительно снизить 
роль субъективного фактора и обеспечить качество проведения испытаний. Возможность гибкой адаптации 
тестовых заданий с учетом возрастных, а также индивидуальных особенностей психофизиологического и эмо-
ционального состояния человека дает возможность определить уровень его стрессоустойчивости. 

 
 

ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ ПОСТІЙНОГО МАГНІТУ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТУ  
НА ШВИДКІСТЬ СОКОРУХУ У РОСЛИНАХ 

Соляник Д.В. 
Кременчуцький національній університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: kafea@kdu.edu.ua 
Отриманий метод прискорить процес зрощення верхніх шарів деревини в місці її пошкодження під час прове-
дення процесу окулірування. Метод дозволить регулювати процесу зрощення в залежності від напрямку ліній 
магнітної індукції які будуть прискорювати або сповільнювати зрощення деревини в місцях окулірування, що в 
свою чергу підвищить кількість привитих вічок. 
Ключові слова: електромагніт, постійний магніт, магнітне поле, підщепа, прищепа. 
 

INFLUENCE OF MAGNETIC INDUCTION OF STANDARD MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC 
COMPONENTS ON SPEED QUALITY IN PLANTS 

D. Solyanik 
Kremenchug National University named after Mykhailo Ostogradskii 
E-mail: kafea@kdu.edu.ua 
The resulting method will accelerate the process of joining the upper layers where it was damaged during the process of 
inoculation . The method will allow to adjust the process of joining, depending on the direction of the magnetic 
induction lines, that will accelerate or slow down the fusing process of the wood in the places of the inoculation, that 
will increase the number of grafting cells. 
Key word: electromagnet, permanent magnet, magnetic field, rootstock, inoculum. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРАЦІ. Проблемою отримання рослин методом щеплення є неякісний та повільний про-

цес зрощення підщепи та прищепи в місці окулірування. В свою чергу це призводить до несвоєчасного отри-
мання кінцевого результату і як наслідок потребує додаткових витрат та навіть збитків якщо процес щеплення 
проводився масово. Тому регулювання швидкості процесу зрощення рослин збільшить відсоток привитих вічок 
який буде максимально наближений до 100%, що актуально у напрямку сільського господарства.  
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. В існуючих роботах спостерігався осмотичний тиск клітин-
ного соку в середній частині гороху епікотили, виміряні методом тиску пари за допомогою осмометр був знач-
но вище 0,5 мкм в магнітному полі ніж у контролі з геомагнітним полем. Експериментально виявлено підвище-
не водопоглинання насіння, раніше оброблені в стаціонарному магнітному полі. Поле 0 – 10 мТ показало знач-
не збільшення темпу водопоглинання. Експериментальні дані наочно свідчать що магнітне поле змінює власти-
вості насіння, цим самим змінює швидкість проростання насіння, обробленого магнітними полями. Також ви-
явлено зростання інтенсивності дихання і викиди CO2 на 70 – 100% після опромінення магнітним полем рослин 
[1]. 

Даний процес пояснюється описом потенціалу в умовах проникності мембрани для декількох іонів. Ходж-
кин і Катц використовували уявлення про те, що потенціал спокою не рівноважний, а стаціонарний за своєю 
природою, тобто він відображає стан системи, коли через мембрану безперервно йдуть зустрічні потоки іонів K 
+, Na +, Cl- та інших. 

Сумарний потік позитивно заряджених частинок через мембрани дорівнює сумі потоків одновалентних ка-
тіонів мінус сума потоків одновалентних аніонів. 
Основний внесок в сумарний потік зарядів практично у всіх клітинах вносять іони Na +, K + і Cl-. 

Наявність сумарного потоку призведе до зміни потенціалу на мембрані; швидкість цієї зміни залежить від 
ємності мембрани. Зв'язок між щільністю струму j, питомою ємністю С і потенціалом j. 

При цьому величина щільності струму пов'язана з щільністю потоку одновалентних катіонів Ф.  
Рівняння потенціалу (1), для трьох іонів має наступний вигляд: 
 

 
 

У моделі статистичного аналізу фактором є відхилення якості зрощення від величини магнітного поля, а ві-
дгуком є швидкість сокоруху в рослині. Дані щеплення які прижилися становлять 69%, а за результатами роз-
рахунків комп’ютерної системи щеплення показали 92 %. Тобто розрахункова система показала вищу ефектив-
ність приживання вічка від величини магнітного поля та збільшилась на 23%. Оцінена адекватність моделі за 
критеріями Фішера і Стьюдента (Рисунок 1,а) [2].  

 
а       б 

Рисунок 1 – a) графік підбору експериментальних даних (розрахунків комп’ютерної системи – швидкості соко-
руху від величини магнітного поля); б) графік залишків 

 
Оцінка адекватності моделі на основі дослідження нормальності розподілу залишків компонентів на основі 

RS – критерію (Рисунок 1,б) emax = 1,177574, emin = –1,32243, S = 0,65496, RS = 3,817033. Табличне значення 
RS – критерію при n = 25, α = 0,01: (3,33;4,69). Набуте значення критерію потрапляє в даний інтервал, отже, за-
лишкова послідовність підкоряється нормальному закону. Модель адекватна за RS – критерієм. 

ВИСНОВКИ. Проаналізувавши отримані дані, можна стверджувати, що магнітне поле впливає на зразок по-
зитивно, це пояснюється тим, що вплив магнітного поля дійсно стимулює швидкість потоку соку в стеблі рос-
лини в залежності від напрямку ліній магнітної індукції. 

Коли лінії магнітної індукції напрямлені проти сокоруху то швидкість потоку соку зменшується і цим самим 
зменшується осмотичний тиск, а у випадку коли лінії магнітної індукції напрямлені за сокорухом то осмотич-
ний тиск збільшується і як наслідок збільшується швидкість соку в стеблі, в зв’язку з цім час зрощення підщепи 
та прищепи в місці окулірування зменшується. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА ЭМГ-СИГНАЛА С ЦЕЛЬЮ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Топчий В.С., Жемчужкина Т.В. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
просп. Ленина, 14, г. Харьков, 61166, Украина. 
E-mail: vladyslava.topchii@nure.ua 
Исследуется зависимость набора параметров фазового портрета ЭМГ-сигнала от возраста, пола и диагноза об-
следуемых методами статистического анализа. Работа проводится на основе результатов обследования в четы-
рех группах пациентов: практически здоровые без жалоб; условно здоровые с жалобами на боли в спине; вер-
тебрологические пациенты; пациенты, страдающие сколиозом. 
Ключевые слова: мышца, статистика, электромиограмма, эллипс. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF PARAMETERS OF EMG-SIGNAL PHASE PORTRAIT  
FOR DIFFERENTIATION OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISEASES 

Topchii V, Zhemchuzhkina T. 
Kharkiv National University of Radioelectronics 
av. Lenina, 14, Kharkiv, 61166, Ukraine. 
This article examines the dependence of the set of parameters of the phase portrait of an EMG signal on age, sex and the 
diagnosis of the examined by methods of statistical analysis. The work is carried out on the basis of the results of the 
examination in four groups of patients: practically healthy without complaints; conditionally healthy with complaints of 
back pain; vertebral patients; patients with scoliosis. 
Key words: muscle, statistics, electromyogram, ellipse. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Использование методов нелинейной динамики является перспективным путем 
создания нового программного обеспечения компьютерных систем, позволяющего расширить диагностические 
возможности оценки биомедицинских сигналов. Метод фазовых портретов является существенным дополнени-
ем к традиционным методам, которые рассматривают сигналы как линейные стационарные, а потому не дают 
возможности детально проследить и численно охарактеризовать динамику изменения структуры сигнала во 
времени. Поэтому актуальной является проблема получения информативных параметров фазового портрета 
ЭМГ-сигнала, характеризующих состояние мышечной системы в норме и при развитии патологии. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились в сотрудничестве с лабора-
торией патофизиологии Института патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко НАМН Украины. За-
дачей исследования являлось выявление на основе данных геометрического анализа фазовых портретов по-
верхностных электромиограмм статистически достоверно различающихся параметров фазовых портретов для 
следующих групп обследуемых: практически здоровые добровольцы без жалоб; условно здоровые с жалобами 
на боль в спине; вертебрологические пациенты; пациенты, страдающие сколиозом. Для выполнения поставлен-
ной задачи было обследовано 102 человека обоих полов в возрасте от 18 до 76 лет. 

При геометрическом анализе полученный фазовый портрет ЭМГ-сигнала аппроксимируется эллипсом, а за-
тем производится расчет его параметров: площадь эллипса S; размер большой полуоси a; размер малой полуоси 
b; коэффициент эксцентриситета е; угол наклона большой полуоси относительно оси абсцисс phi; сдвиг центра 
эллипса относительно начала координат r. При построении эллипса по крайним точкам фазового портрета часть 
эллипса охватывает пустое фазовое пространство. Для решения этой проблемы выполняется построение второ-
го эллипса, охватывающего заданный процент точек фазового портрета (рис. 1). Затем так же производится 
расчет его параметров: площадь эллипса S1; размер большой полуоси a1; размер малой полуоси b1; коэффици-
ент эксцентриситета е1 [1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Фазовый портрет ЭМГ-сигнала с двумя аппроксимирующими эллипсами 
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Таким образом, состояние каждого обследуемого в группе характеризовалось десятью параметрами фазово-
го портрета: phi, r, a, b, S, e, a1, b1, S1, e1. 

После получения показателей фазового портрета электромиограмм были сформированы выборки для стати-
стической обработки. Расчеты проводились с помощью пакета SPSS Statistics 21.0. Для статистического анализа 
достоверности были выбраны критерий Колмогорова-Смирнова, параметрический t-критерий Стьюдента, а 
также непараметрический U-критерий Манна-Уитни [2]. 

Анализ показателей фазового портрета ЭМГ-сигнала в зависимости от возраста проводили в четырех груп-
пах обследуемых согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

– А1 – молодой возраст (18-44 года); 
– А2 – средний возраст (45-59 лет); 
– А3 – пожилой возраст (60-74 года); 
– А4 – старческий возраст (75-90 лет). 
Проведенные расчеты вероятности различия между показателями фазового портрета ЭМГ-сигнала и возрас-

том обследуемого для группы А1, А2, А3, А4 показали, что разница показателей между возрастными группами 
не является статистически значимой для всех исследуемых параметров (р > 0,05) во всех группах обследуемых. 
Это позволяет проводить дальнейший анализ электромиограмм, не учитывая возрастной принадлежности об-
следуемого. 

Анализ показателей фазового портрета ЭМГ-сигнала в зависимости от пола проводили в четырех группах 
обследуемых: 

– Б1 – практически здоровые добровольцы без жалоб (16 женщин; 16 мужчин ); 
– Б2 – условно здоровые с жалобами на боль в спине (9 женщин; 11 мужчин); 
– Б3 – вертебрологические пациенты (9 женщины; 11 мужчин); 
– Б4 – пациенты, страдающие сколиозом (16 женщин; 14 мужчин). 
Проведенные расчеты вероятности различия между показателями фазового портрета ЭМГ-сигнала и полом 

обследуемого для группы Б1, Б2, Б3 и Б4 показали, что разница показателей ЭМГ-сигналов между женщинами 
и мужчинами не является статистически значимой для всех исследуемых параметров (р > 0,05) во всех группах. 
Это позволяет проводить дальнейший анализ электромиограмм, не учитывая половой принадлежности обсле-
дуемого. 

Анализ показателей фазового портрета ЭМГ-сигнала проводили в четырех группах обследуемых: 
– В1 – практически здоровые добровольцы без жалоб (32 миограммы); 
– В2 – условно здоровые с жалобами на боль в спине (20 миограмм); 
– В3 – вертебрологические пациенты (20 миограмм); 
– В4 – пациенты, страдающие сколиозом (30 миограмм). 
При определении различий среди показателей фазового портрета ЭМГ-сигнала между пациентами без пато-

логий и с патологиями опорно-двигательного аппарата, получили следующие результаты: 
– разница показателей ЭМГ-сигнала между группами В1 и В2 не является статистически значимой (р > 

0,05); 
– разница показателей ЭМГ-сигнала между группами В1 и В3, В1 и В4 является статистически значимой (р 

< 0,05) для всех параметров фазового портрета, кроме показателей r, e и e1 (р > 0,05); 
– разница показателей ЭМГ-сигнала между группами В2 и В3, В2 и В4 является статистически значимой (р 

< 0,05) для всех параметров фазового портрета, кроме показателей r, e и e1 (р > 0,05); 
– разница показателей ЭМГ-сигнала между группами В3 и В4 является статистически значимой (р < 0,05) 

для всех параметров фазового портрета, кроме показателей r, e и e1 (р > 0,05). 
ВЫВОДЫ. Провели статистическую обработку выборок для выявления статистически значимых связей по-

казателей фазового портрета ЭМГ-сигнала с возрастом и полом обследуемого. Статистически достоверных раз-
личий не выявлено. 

Провели статистическую обработку выборки для выявления статистически значимых связей между группой, 
к которой относится пациент, и каждым показателем фазового портрета. Группы практически здоровых паци-
ентов без жалоб и условно здоровых с жалобами на боль в спине по каждому параметру фазового портрета ста-
тистически достоверно не различаются. Однако между пациентами без патологий, вертебрологическими паци-
ентами и пациентами, страдающими сколиозом, выявлено статистически достоверное различие по семи пара-
метрам фазового портрета: phi, a, b, S, a1, b1, S1. 

Перспективой работы является построение моделей для классификации пациентов по показателям фазовых 
портретов данных поверхностной электромиографии. 
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ВПЛИВ СУБ'ЄКТИВНОГО ФАКТОРУ В РОБОТІ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК ЛЮДИНИ 

Уданович Д.Г., Авер'янова Л.О. 
Харківський національний університет радіоелектроніки  
м.Харків, Україна. E-mail: diana.udanovych@nure.ua 
Наводяться результати експериментальних досліджень у роботі прогрманого модулю для визначення мінераль-
ноїщільності трубчастих кісток людини та аналіз роботи при автоматизованному та інтерактивному режимах. 
Пропонується розлянути особливості впливу суб'єктивного фактору на вибір точок для побудови денситограми 
та обчислювання мінеральної щільстікісток. 
Ключові слова: модуль програмний, порушення мінералізації трубчастих кісток, розрахунок щільності міне-
ральної, денситограма, суб'єктивний фактор. 
 

THE INFLUENCE OF SUBJECTIVE FACTOR IN THE WORK OF THE PROGRAM MODULE FOR 
DETERMINING THE MINERAL DENSITY OF TUBULARBONDS OF HUMAN 

Udanovych D., Averianova L. 
Kharkiv National University of Radio Electronics 
Kharkiv, Ukraine. E-mail: diana.udanovych@nure.ua 
This article represents the results of experimental studies in the work of the progrome module for determining the min-
eral density of human bone marrow and the analysis of work in the automated and interactive modes are presented. It is 
offered to pour out the peculiarities of the influence of the subjective factor on the choice of points for constructing den-
sitograms and calculating the mineral density of bones. 
Key words: program module, violation of mineralization of tubular bones, calculation of mineral density, densitogram, 
subjective factor. 
 

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я проблема остеопорозу по соціально-економічної та-
медичної значущості займає 4 місце слідом за серцево-судинними, онкологічними захворюваннями і цукровим 
діабетом. Серед жителів України остеопороз визначався у 13,4% жіночого і 2,9% чоловічого населення. З віком 
частка хворих на остеопороз збільшувалася до 22% у чоловіків і 53% у жінок [1, 2]. 

На сьогоднішній день світова і вітчизняна медицина визнає перспективу і актуальність вивчення мінераль-
ної щільності кісткової тканини особливо у дітей, так як в дитячому віці кількість кісткової тканини збіль-
шується, досягаючи свого піку в 15-20 років. Кісткова маса, яку людина набрала в дитинстві і юності, є клю-
човим показником кісткового здоров'я у дорослих. А в зв'язку з нестачею даних по вивченню остеопорозу як у 
дорослих, так і у дітей, необхідно розробити швидкі і якісні методики виявлення остеопорозу для усунення 
проблем вмайбутньому. 

За допомогою рентгенограм можна досить інформативно аналізувати результати контролю за густиною 
аналізу, знаючи нормальне значення мінеральної щільності кістки, розробивши програмний засіб для обробки 
рентгенівського зображення. 

Програмний модуль реалізовано у середовищі Delphi. Розрахунок мінеральної щільності кісткової тканини 
проводиться після внесення даних дослідження зображення тест-об’єкту до програми, а далі виділяється об-
ласть зображення кістки, у якій проводиться дослідження. Після цього треба визначити межі кортикального 
шару. Програма дає змогу побудувати денситограму (профіль яскравості) рентгенівського зображення та розра-
хувати мінеральну щільність кортикального шару кістки. Людиною виділяються області сходинок тест-об’єкта 
у верхньому правому куті від 1 до 9, які відповідають відомій інтенсивності. Всі ці дії проводяться у режимі 
«D» (денситограма). 

Потім треба виділити прямокутником область дослідження кістки в проекції якої буде автоматично будува-
тися денситограмма, а по ній виставити вертикальні лінії зеленого та червоного кольору у відповідності до ма-
лого та великого діаметру кортикального шару. Потім виділити область на межі м’яких тканин з кісткою. 

Показник щільності пікселів на дюйм у вікні поблизу з надписом «Dpi» і проводимо розрахунок за відповід-
ної кнопкою «Calculete».У данній програмі було проаналізовано рентгенівськи знімки висушеної стегнової кіс-
тки здорової людини, людини з прогресуючим остеопорозом кисті руки та без нього на тій же ділянці.Можна 
вважати, що нормальною величиною мінеральної щільності за гідроксиапатитом для кортикальної тканини бу-
де 1,2 г/см3.  

Відхилення від експериментальних дослідженнях рентгенограм стегнової кісткисвідчитимуть про часткову, 
незавершену мінералізацію відповідних кісткових структур. Інтерфейс з результатами роботи програми для 
рентгенограми кисті при нормальному кістковому здоров’ї та підлітка з прогресуючим остеопорозом, на тій 
самій делянці, зображено на рис.1.Отримали результат, що дорівнює 1,42 г/см3, що можна вважати нормаль-
ним. Результатом розрахунку стало значення – 0,0773 г/см3, що свідчить про наявність поршуння мінералізації 
кісткової тканини, як наслідок розвиток остеопорозу.Отримані денситограми для обох випадків зображено на 
рис.2. 

Важливим етапом є побудування по точках кривої зміни яскравості тест-об’єкту від товщини, тобто денси-
тограму тест-об’єкту з урахуванням доступних значень товщини, апроксимованих з окремих вимірювань. 
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Робота програми для кисті здорової людини 
 

Робота програми для кисті людини з прогресуючим 
остеопорозом 

 

Рисунок 1 – Інтерфейс з результатами роботипрограми для рентгенограмикисті у нормі та порушеннях міне-
ралізації кісток 

 

  
  
 

Денситограма для кисті здоровоїлюдини 
 

Денситограма для кисті людини з прогресуючим остеопорозом  
 

Рисунок 2 – Побудовані денситограми для рентгенограми кисті у нормі та порушеннях мінералізації кісток 

Основною задачею є необхідність побудувати денситограм у рентгенівського зображення та визначити тов-
щину кільця кортикального шару у діафізі. За денситограмою провести розрахунок зовнішнього та внутрішньо-
го діаметрів кортикального шару. Саме на цьому етапі людина вносить свій вплив на результат розрахунків. 
Так як саме людина (оператор) процююча з розробленим середовищем визначає межі діаметрів кістки, а також 
виділяє зону фону по побудованій денсітограмі.  

У розрозробленному засобі цей процес є інтерактивним та залежить від суб’єктивного фактору. Якщо про-
грама буде працювати в автоматизованому режимі, то оператор тільки дає команду на початок процесу оброб-
ки, а всі наступні етапи виконує безпосередньо програма. 

Тим самим це має вплив на розрахунок кортикального індексу кістки, що є основним показником демінера-
лізації або навпаки. Згідно з формулами описними у [2] при інтерактивному режимі роботи, людська похибка 
не маєвпливу на розрахунок щільності та самого кортикального індексу. При виборі межі в діаметрі в програма 
уникає впливу на результат досвіду роботи з різними ретгенівськими знімками лікаря та його бачення зобра-
ження [3-6]. Денситограма має чіткі піки за якими можна чітко визначити межі діаметрів. Відсутність впливу на 
результат суб'єктивного фактору є однією з переваг використання цього програмного модулю, та збільшує ви-
рогідність більш точної оцінки стану кісткового здоров'я людини. 
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УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ 
Шмігіровська К.  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
м. Київ, Україна. Ел.адреса: shmigirovskaya_kriss@ukr.net 
Детально описана ультразвукова діагностика тканин. Також розглянуто принцип роботи ультразвукової діагно-
стики. Розповідається фізична властивість ультразвуку . Досліджено довжину хвилі ультразвукових коливань 
при різних частотах.  
Ключові слова: ультразвукова діагностика, ультразвук, п’єзоелектрик, п’єзокристал, хвиля. 

 
ULTRASONIC DIAGNOSIS OF THYROID DISEASE 

Shmigirovskaya K. 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute" 
Kyiv, Ukraine. E-mail: shmigirovskaya_kriss@ukr.net 
The work describes ultrasound diagnostics of tissues in detail. The principle of ultrasound diagnostics is also 
considered. The physical properties of ultrasound are described. The wavelength of ultrasonic vibrations at different 
frequencies is 
investigated. 
Key words: ultrasound diagnostics, ultrasound, piezoelectric, piezoelectric head, piezo-crystalline. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ: На даний час ультразвукова дiагностика є нaйбільш безпечним та безболiсним 

методом обстеження внутрішніх органів людини.  
За рахунок п’єзоелектричного зворотного ефекту отримується ультразвук. Його фiзична властивість харак-

теризується прикладанням до торцевої поверхнi пластини з титану барiю чи кварцу, змінюється товщина.  
Знаючи, що частоти від 16 Гц до 18 кГц, які здатний сприймати слуховий апарат людини, прийнято називати 

звуковими. Але в свiтi також багато звукiв, які ми почути не можемо, oскiльки вони нижче або вище діапазону 
доступних нам частот: iнфрa- та ультразвук відповiдно. 

Хвиля.– це збудження середовищa, яке поширюється з перенесенням енергiї, але без перенесення маси. 
Iншими словами, хвилi – це просторове чергування максимумів i мiнімумів будь-якої фiзичної величини, на-
приклад - щільності речовини або його температури. 

Охарактеризувати параметри хвилі можна через її довжину, частоту, амплітуду і період коливання. 
Максимум і мінімум фізичної величини можна умовно уявити у вигляді гребенів і западин хвилі. 
Відстань між цими гребенями або між западинами називається довжина хвилі. Тому, чим ближче знаходять-

ся один до одного гребені – тим менше довжина хвилі і тим вище її частота. Чим гребені далі один від одного – 
тим довжина хвилі вище і навпаки – тим нижче її частота. 

Щоб отримати ультразвук, використовуються кристали п'єзоелектричних елементів і заснований на їх засто-
суванні п'єзоелектричний ефект. Природа п’єзоелектрикiв дозволяє генерувати звук високої частоти під впли-
вом електричної напруги, чим вище частота напруги, тим швидше починає вібрувати кристал, збуджуючи висо-
кочастотні коливання в навколишньому середовищі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Коли п’єзокристал опиняється в полi високочастотних звуко-
вих коливань, то він навпаки починає генерувати електроенергію. Формується зображення на дисплеї УЗД-
апарату, коли включається кристал в електричне поле і обробляє сигнали.  

Все починається з джерела живлення, здатного підтримувати високу напругу заздалегідь заданих значень. 
Потім, через безліч допоміжних блоків і під постійним контролем спеціального програмного забезпечення сиг-
нал передається на датчик, основним елементів якого є п’єзокрісталічна голiвка. Вона перетворює електричну 
енергію в енергію ультразвукових коливань. Через акустичну лінзу, яка зроблена з особливих матеріалів і узго-
джувальний гель, ультразвукова хвиля потрапляє в тіло пацієнта. 

Як і будь-яка хвиля, ультразвук має властивість відбиватися, яка зустрічається на його шляху поверхні. Че-
рез різні тканини людського тіла, хвиля проходить зворотній шлях. Перетворюючи енергію акустичної хвилі в 
електричну енергію, гель та лінза потрапляє на п’єзокристалічну гратку датчика.  

Правильним чином інтерпретуючи сигнали з датчика ми можемо моделювати об'єкти, що знаходяться на рі-
зній глибині і недоступні для людського ока. 

Якщо перешкода на шляху проходження хвилі менше 1/4 довжини хвилі, то хвиля від нього не відбивається 
і за ним не виникає тіні, тобто спостерігається явище дифракції. УЗ хвиля здатна відбиватися від об'єктів за 
умови, що їх величина становить не менше 1/4 довжини УЗ хвилі. «Непрозоре» тіло розміром 0,2 м. не буде 
перешкодою для звукової хвилі з довжиною 1м, але стане перешкодою для УЗ хвилі з довжиною 1мм, при цьо-
му виникне відображена УЗ хвиля, а за тілом виникне УЗ тінь. 

Одним з основних показників діагностичних можливостей ультразвукового приладу є його роздільна здат-
ність.  

Роздільна здатність – то мінімальна відстань між двома об'єктами, при якому вони реєструються на екрані 
приладу як окремі структури. Розрізняють аксіальну (вздовж променя) і латеральну (перпендикулярно до нього) 
роздільну здатність. 

Довжина хвилі λ - це відстань між двома точками хвилі, фази яких відрізняються на 2π або відстань, яке 
проходить фронт хвилі (Або хвильова поверхня) за час, що дорівнює періоду коливань Т: 

mailto:shmigirovskaya_kriss@ukr.net
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 v T    (1) 

Так, для випромінювача діаметром 4 см, що працює на частоті 3 МГц у водному середовищі, виникає хвиля 
з довжиною λ, (2)  
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Цю хвилю можна вважати практично плоскою, тому що відношення радіуса випромінювача до довжини 
хвилі, відповідно до (3) становить: 
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Довжина хвилі УЗ значно менше довжини звукової хвилі. Довжина звукових хвиль в повітрі лежить в межах 
від 22 м (частота 16 Гц) до 1,7 см (частота 20000 Гц). У воді довжина хвилі при частоті звуку 1 кГц - 1,4 м, а при 
частоті УЗ 1МГц - 1,4 мм. 

Довжини хвиль ультразвукових коливань при високих частотах наближаються до довжин хвиль світла. Так, 
в повітрі при частоті 108 Гц довжина хвилі ультразвуку становить величину ~ 3 мкм. В той же час довжини 
хвиль електромагнітних коливань, що сприймаються людським оком як світло, лежать в межах 0,4-0,8 мкм. То-
му УЗ пучок, у багатьох випадках, можна розглядати як геометричний промінь і застосовувати до нього ті ж 
закони, які застосовуються в геометричній оптиці. 

Коефіцієнт проникнення УЗ хвилі в інше середовище дорівнює відношенню інтенсивностей: 
 

 ᵦ = 𝐼2 /𝐼1 (4) 
де 𝐼1 - інтенсивність переломленой хвилі, 𝐼2, - інтенсивність падаючої хвилі. 

Чим більше частота УЗ хвилі, тим менше глибина її проникнення. Так при частоті (800-900) кГц ультразвук 
проникає на глибину 4-5 сантиметрів, а при частоті (1600 - 2600) кГц на 1см. Структури, в яких відбувається 
повне затухання УЗ хвиль, тобто через які УЗ не може проникнути, дають позаду себе акустичну тінь. 

У медичних дослідженнях поглинання УЗ хвиль оцінюється глибиною напівпроникністю. 
Глибину полупоглощенія можна визначити, використовуючи закон: 
 

 I = 𝐼02ℎ/𝐻 (5) 
де Н - глибина напівпоглинання. Це глибина, на якій інтенсивність УЗ хвилі зменшується вдвічі, 
h - глибина проникнення. 

При частоті 1 МГц, у воді Н = 350 см (к = 0,001), в крові 17 см (к = 0,01). 
ВИСНОВКИ. УЗД широко використовується в клінічній практиці. За останні кілька десятиліть метод став 

одним з найбільш поширених і важливих, який забезпечує діагностику багатьох захворювань. Методика не має 
протипоказань, безпечна, її відрізняє досить висока діагностична ефективність, простота, відсутність промене-
вого навантаження, можливість багаторазового дослідження, а також те, що вона проводиться в режимі реаль-
ного часу. Ультразвукову апаратуру можна доставити в будь-яку лікарню для обстеження важких хвороб. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУР’Є ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДИХАЛЬНИХ ШУМІВ 
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Бабич П.Л. 
м. Єрусалим, Ізраїль 
Аналізується проблема спектральної обробки сигналу дихальних шумів з метою виділення сигналу серцевих 
шумів. На прикладі показана спроба застосування частотної фільтрації та віконного перетворення Фур’є для 
локалізації періодичної структури сигналу серцевого ритму. 
Ключові слова: дихальні шуми, серцеві шуми, спектральна обробка. 
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Babich P. 
с. Jerusalem, Israel. 
The problem of spectral processing of the respiratory noise signal is analyzed in order to isolate the signal of cardiac 
noises. The example shows an attempt to use frequency filtering and Fourier window conversion to localize the periodic 
structure of the heart rate signal. 
Key words: breathing noises, heart sounds, spectral processing. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При комп’ютерному аналізі сигналів дихальних шумів виникає необхідність ро-

зділяти легеневі та серцеві шуми, оскільки останні даному випадку є завадою [1]. Відомі декілька способів ви-
рішення даної проблеми: за допомогою частотної фільтрації та вейвлет-перетворення [2]. Останнє визнане 
більш ефективним для роботи з випадковими сигналами та сигналами локалізованими у часі. Але частотна об-
робка сигналів має більш широку як програмну так і апаратну підтримку. Тому наведемо спробу застосування 
спектрального методу аналізу для обробки сигналу дихальних шумів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Спектральні щільності легеневих та серцевих шумів зосере-
джені в діапазонах 25…1600 Гц та 20…150 Гц відповідно. Отже вони накладаються. Типовий вигляд даних си-
гналів наведено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Спектральні щільності серцевих SС та легеневих SЛ шумів 

  

При спектральному обмеженні сигналу до 100 Гц (рис. 2) та подальшому відновленні сигналу у часі візуа-
льно складно виявити сплески з періодичністю, що відповідають серцевому ритму.  
 

 

Рисунок 2 – Досліджуваний сигнал дихальних шумів (1) 
та сигнал після фільтрації (2) 

 

Спроба виявити сигнал серцевого ритму на ділянках між паузами видиху та вдиху також не дало бажаного 
результату. В результаті фільтрації погіршується деталізація сигналу, оскільки зі зменшенням відліків спектра-
льної щільності, збільшується відстань між відліками часу відновленого сигналу (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Вигляд сигналів до та після фільтрації на ділянках між паузами видиху та вдиху 

 

Для виявлення накладання квазіперіодичного сигналу було застосоване віконне перетворення Фур’є з ши-
риною вікна, що відповідає усередненому серцевому ритму. Програмна реалізація була виконана в середовищі 
Labview. На рис. 4 показано 3D діаграма спектральної щільності сигналу за один період дихання та відповідна 
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2D діаграма-проекція зміни спектральної щільності у часі. В області більш низьких частот візуально спостері-
гаються ділянки, що схожі на періодичні утворення, але однозначно ідентифікувати їх з серцевим сигналом не-
можливо. 

 

  
 

Рисунок 4 – Результат застосування віконного перетворення Фур’є 
 

ВИСНОВКИ. В результаті проведеного спектрального аналізу сигналу дихальних шумів не вдалося з доста-
тньою точністю виділити сигнал серцевих шумів. Для можливості детального вивчення окремих ділянок без 
суттєвого погіршення роздільної здатності сигналу в результаті спектральної фільтрації пропонується викорис-
товувати записи з підвищенню частотою дискретизації (більше за 22 кГц). Це потребує подальших досліджень. 
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СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
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Автоматизація робочого місця сімейного лікаря дозволяє забезпечити моніторинг по всьому ланцюжку прохо-
дження пацієнта на етапах лікувально-діагностичного процесу, що вкрай важливо для вирішення завдань 
управління якістю медичної допомоги, економічного та клінічного управління. 
Ключові слова: сімейна медицина, автоматизоване робоче місце 
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Automation of  workplace of domestic doctor allows to provide monitoring on all chainlet of passing of patient on the 
stages of curatively-diagnostic process, that it is extremely important for the decision of tasks of quality management of 
medicare, economic and clinical management. 
Key words: domestic medicine, a workplace is automated 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Головна мета системи охорони здоров’я будь-якої країни полягає в безпечній, 
ефективній, своєчасній та адекватній медичній допомозі населенню, для досягнення якої необхідно посилити 
первинну медичну допомогу – ланку першого контакту більшості пацієнтів із системою охорони здоров’я. То-
му різко зросла потреба в лікареві, здатному розібратися в початкових проявах захворювання і тільки за необ-
хідності скеровувати на консультацію до вузького спеціаліста, а вже потім лікувати хворого як єдиний організм 
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з урахуванням певних рекомендацій [2]. Метою роботи є створення автоматизованого робочого місця лікаря 
загальної практики. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для підвищення ефективності роботи сімейного лікаря створю-
ються автоматизовані робочі місця (АРМ). Функціонально АРМ відображають всі аспекти його професійної, 
адміністративно-господарської та управлінської діяльності, але, перш за все, це інформаційна підтримка діяль-
ності лікаря на всіх етапах роботи з пацієнтом і супровід лікувально-діагностичного процесу кожного пацієнта 
за основними видами медичної допомоги. Автоматизація робочих місць дозволяє забезпечити моніторинг по 
всьому ланцюжку проходження пацієнта на етапах лікувально-діагностичного процесу, який, з урахуванням 
впроваджуваних протоколів ведення хворих, виконання стандартизованих медичних технологій, комп’ютерної 
обробки результуючих даних і трудовитрат медичних працівників, стає все більш формалізованим, технологіч-
ним і контрольованим, що вкрай важливо для вирішення завдань управління якістю медичної допомоги, еконо-
мічного та клінічного управління [1]. Спрощена модель АРМ - це доступ до медичної інформації пацієнта (ам-
булаторна карта, стаціонарна карта, результати обстежень); робота з медичними протоколами (прийомів, кон-
сультацій, обстежень і ін.); робота з довідниками (класифікатори хвороб (МКБ-10), лікарських препаратів і ін.); 
створення і використання власних багаторівневих довідників (шаблонів) для швидкого і уніфікованого введен-
ня інформації в протоколи лікарів; формування лікарем реєстрів відібраних пацієнтів (по довільним критеріям 
групування); зберігання і архівація медичних зображень (МРТ, КТ, УЗІ і ін.); 

миттєвий доступ до графічних і відео зображень; робота із зображеннями (реконструкція, введення додатко-
вої інформації, ін.): виконання вимірів; накладення необхідних відміток на зображення (стрілки, тексти, ін.), 
створення 2-d і 3-d реконструкцій знімків (зображень); запис зображень на цифровий носій (диск); друк зобра-
жень. слід зазначити, що клінічні системи інформаційної підтримки медичного персоналу лікувальних установ 
в даний час ще недостатньо розвинені та практика їх впровадження в країні невелика, що пов’язано з надзви-
чайно високою складністю їх розробки та супроводу. Метою нашої роботи є розширення функцій АРМ (рис. 1). 

Розширені функції РМЛ – це програми «модульного» типу: 
«Профілактичне відділення»; «Дільнична служба» -АРМ «Сімейного 
лікаря»; «Реєстратура»; «Жіноча консультація. Облік вагітних»; «Флю-
орографічне обстеження»; «Статистичний облік»; «Імунізація дитячого 
населення». Інформація щодо кожної особи містить - загальні 
данні, відомості щодо щеплень та флюорографії, онкоогляд, на-
лежність до групи ризику, стаціонарні лікування, інвалідність, 
належність до пільгових категорій. Робота з пацієнтами почина-
ється з «Електронної реєстратури»,  де формується талон на при-
йом з обов’язковим нагадуванням щодо терміну онкоогляду та 
наступної флюорографії.  Робота в мережі «он-лайн» дозволяє 
проводити безпосередній контроль роботи кожної дільниці та 
кожного працівника. 

 ВИСНОВОК. Інтелектуальна підтримка, чіткий розподіл ві-
дповідальності, регулярна порівняльна оцінка, можливість одер-
жувати вичерпну інформацію не залучаючи й не відволікаючи виконавців, можливість стежити за раціональ-
ною витратою медичних ресурсів - все це дозволяє сімейному лікарю працювати ефективно, домагатися поліп-
шення кінцевих результатів — забезпечення своєчасності й кваліфікованості надання медичної допомоги на 
відповідному рівні.  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Вороненко Ю.В. Сімейна медицина в Україні: об’єктивні та суб’єктивні чинники затримки впровадження  

/ Ю.В. Вороненко // Журнал АМНУ країни. – 2010. – Т.11. – № 1. – С. 24–35.  
2. Слабкий Г.О. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Україні / Г.О. Слабкий // Управління за-

кладом охорони здоров’я. –2014. – № 9. – С. 57–69.  
 
 

FUNCTIONAL CONTROL OF DRIVER 
Sosin B., Lutsenko I., Gladkyi V. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva , 20, Kremenchuk, Ukraine.  
Garnys S. 
c. Lodz, Polska  
The analysis of devices for controlling the functional state of the driver is carried out. A set of physiological parameters 
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Рисунок 1 – Схема автоматизованого ро-
бочого місця сімейного лікаря з розшире-

ною інформацією 

http://www.elpromed.com/talon/#/Home


 
БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
133 

Гарніс С. 
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Проведено аналіз пристроїв контролю функціонального стану водія. Визначено набір фізіологічних параметрів 
для контролю стану. Поставлено завдання для подальшого дослідження.  
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RELEVANCE OF STUDIES. The safety of drivers and passengers is very significant. According to EU statistics 

and estimates, about one third of road traffic accidents in long-distance transport are the result of drivers falling asleep 
during night and morning driving. 

Sleep is a periodic functional state of the human body, characterized by the disabling of consciousness and a de-
crease in the ability of the nervous system to respond to external stimuli. At falling asleep, a person immerses in a slow 
sleep, consistently passing four stages: nap, superficial sleep, sleep moderate depth and deep sleep [1]. 

Nowadays the number of researches devoted to the problem of the establishment of state control systems is increas-
ing, but the greatest difficulty is the selection of effective criteria that would allow for the most accurate and prompt 
determination of the transition from wakefulness to sleep. Consequently, the task of detecting a driver's fatigue appears, 
which can lead to falling asleep at the wheel and, as a consequence, an accident. 

Fatigue is a temporary decline in disability caused by prolonged or intense work. There are three types of fatigue: 
physical, mental and emotional. In the driver, they often occur simultaneously, so it combines physical work with men-
tal activity and great emotional stress. Dangerous for the driver's condition, which leads to fatigue - stress and monoto-
ny. To prevent a driver's nose, it is necessary to identify the functional state, which is preceded by - drowsiness. 

MATERIAL AND RESULTS OF RESEARCH. The general algorithm for the operation of wake-up control systems 
is to obtain data on a certain indicator, their processing and activation of the alarm system in the event that the level of 
wakefulness falls below the critical. 

Existing systems for controlling wakefulness of drivers are divided into two groups: using physiological (Table 1) 
and non-physiological techniques. Unphysiological methods include: condotroll of the style of driving (angular speed of 
steering, standard deviation from the trajectory), control of external human behavior (frequency of blinking, angle of 
inclination of the head, etc.), determination of reaction time on the stimulus. Physiological methods are based on the 
analysis of electrophysiological indices. 

Table 1 –  Equipment for controlling the driver's condition according to physiological parameters 
Vigo Detection of patterns and frequency 

of eye movement, as well as their 
blinking with infrared sensors and 
accelerometer 

The need for a separate Bluetooth data communication device 
that is not included in the basic kit 

StopSleep Continuous measurement of the 
conductivity of the driver's skin on 
the fingers of the hand 

Limitation of the fingers movement due to the specificity of 
wearing the device on two fingers. Inconvenience of driving a 
vehicle with a mechanical gearbox 

Vigiton Continuous control of the physiolog-
ical state of the driver. 

Large mass-dimensional indicators. The need to install up to 7 
interconnected devices directly in front of the driver, restricting 
the view of the road 

Antisleep Head tilting down Difficulty adjusting the starting tilt level. Lack of triggering for 
lateral inclination of the head 

Avita 
«Антисон» 

Listening and definition of heart rate 
rhythms 

Extremely low working hours without additional charge 

The most accurate and effective physiological methods are considered, there are also integrated methods (several 
multi-character indicators are determined) [2-5]. 
CONCLUSIONS.   Having performed the analysis of literary sources, one can formulate a possible extended set of con-
trolled physiological parameters: the skin-galvanic reaction, electro-dermal activity, pulse wave, resistance of tissues of 
the body, indicators of heart rate variability, electrocardiogram. In the future, it is necessary to conduct a more in-depth 
analysis of each parameter in order to detect the most informative preventing of falling asleep. Determine the minimum 
required number of monitored parameters. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГПП 

Андрусевич А.А., Стародубцев Н.Г., Невлюдова В.В., Власенков Д.П. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина. E-mail: d_tapr@nure.ua. 
Рассматривается процесс формирования микросоединений методом сварки ультразвуком при изготовлении 
гибких печатных плат, проанализировано влияние технологических факторов и конструктивных параметров на 
механизм образования сварного соединения. 
Ключевые слова: микросоединение, ультразвук, показатель качества, полиимид, сварка. 

 
RESEARCH OF THE PROCESS OF FORMING MICROCOMPINEMENTS BY ULTRASONIC WELDING 

WHEN MAKING FPCB 
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Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv, Ukraine, E-mail: d_tapr@nure.ua.  
In this paper, the process of forming microconnections by ultrasonic welding in the manufacture of flexible printed 
circuit boards is considered, the influence of technological factors and design parameters on the mechanism of 
formation of a welded joint is analyzed. 
Key words: microconnection, ultrasound, quality indicator, polyimide, welding. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Гибкие печатные платы (ГПП) – в условиях микроминиатюризации изделий 
современной электронной техники обеспечивают ряд преимуществ при создании электросоединений в прибо-
рах как стационарных, так и подвижных конструкций. Устойчивость к перегибам позволяет использовать ГПП 
в конструкциях радиоэлектронных изделий (РЭИ), позволяющих неоднократно складывать их в книжку или 
свертывать в рулон. Конструктивно выполняемые по принципу организованных выводов они обеспечивают 
уменьшение габаритов и веса РЭИ, возможность применения автоматизированных процессов их сборки и мон-
тажа, снижая тем самым трудоемкость технологического процесса и повышая надежность. Все это позволило 
для РЭИ на основе ГПП найти широкое применение в различных областях. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Качество и надежность соединений металлических 
микровыводов ГПП во многом определяется правильным выбором конструктивно-технологических параметров 
сварных узлов, обеспечением металлургической совместимости, соединяемых микровыводов, высокой элек-
тропроводности, механической прочности и минимизацией напряженно-деформированого состояния структур-
ных компонентов микросоединения. 

Прочность и надежность соединения типа А1-А1 характеризуются высокими показателями вследствие от-
сутствия гетерогенных диффузионных процессов в процессе сварки и при последующем температурном старе-
нии. Так, при ускоренных испытаниях (выдержка при 300 ºС в течение 150 час) целостность сварных соедине-
ний А1-А1 сохраняется, а при отрыве проволоки происходит разрыв в месте перехода вывода в сварное соеди-
нение. Металлографический анализ косых микрошлифов показал, что зона взаимодействия А1-А1 имеет метал-
лический блеск и незначительные включения окислов алюминия [1]. 

Однако при чрезмерной деформации выводов (более 60%) и при непараллельности поверхности кристалла 
относительно торца инструмента имеет место (до 4%) предельно низкое усилие на отрыв – 13·10-2 Н. 

Использование плоских ленточных выводов в конструкции гибких коммутационных структур вместо про-
волоки позволяет во многом избежать проблем, связанных с переменным сечением проволоки (диаметр 30 
мкм), так как ширина ленточного вывода (фольги) составляет 100-200 мкм и фактор разнотолщинности сглажи-
вается за счет интегральной картины сварного микросоединения. К тому же ленточный вывод гибкого носителя 
поступает на сварочный монтажный стол в готовом виде и не подвергается внешним воздействиям протяжных 
механизмов, как в случае подачи проволоки. 

В условиях формирования сварного микросоединения плоских алюминиевых выводов гибкой печатной пла-
ты дополнительных требований к материалу проводникового слоя по сравнению с проволочным способом 
сборки ранее не обнаружено [2]. Однако, экспериментально установлено, что толщина слоя алюминиевой ме-
таллизации на ГПП должна быть не менее 10 мкм. Уменьшение толщины ведет к снижению прочности сварно-
го соединения микровыводов ГПП. 

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
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Процесс соединения проволочных выводов с металлизированными контактными площадками на полиимид-
ной подложке изучен достаточно полно. Для случая соединения ленточных выводов картину кинетических за-
кономерностей формирования соединения, в основном, следует считать идентичной за исключением некоторых 
допущений, связанных с геометрией привариваемого вывода и профилем торца инструмента. Кинетика форми-
рования соединения в реальном масштабе времени ранее подробно изучалась [2, 3] с помощью регистрации 
осциллограмм, изменения температуры в зоне сварки, контактного электросопротивления на границе свароч-
ный инструмент-проводник или проводник-проводник, записи акустической эмиссии. 

Кинетику формирования соединений при УЗ-микросварке подобных образцов можно представить следую-
щим образом. До включения ультразвуковых колебаний (УЗК) под действием статически приложенной нагруз-
ки на инструмент из-за деформации проводника создается некоторая первоначальная площадь контактирования 
по разницам раздела инструмент – металлический проводник и металлический проводник – металлический 
проводник. 

После включения УЗ-колебаний в результате активирующего действия ультразвука, снижающего предел те-
кучести алюминия, облегчается пластическая деформация проводника и идет интенсивная осадка его, о чем 
свидетельствует резкое возрастание ширины контакта и интенсивности акустической эмиссии. При этом из-за 
наличия канавки (канавок) на рабочем инструменте процессы трения сначала идут, в основном, на контактной 
поверхности металлический проводник – металлический проводник, что и подтверждают экспериментальные 
данные по резкому возрастанию и последующему спаду RK. На этой стадии в зоне трения происходит значи-
тельное тепловыделение, которое резко повышает температуру в зоне сварки, способствуя ускоренной пласти-
ческой деформации проводника. 

Таким образом, УЗ-колебания при сварке, прежде всего, создают условия для быстрого формирования фи-
зического контакта. Одновременно с этим происходит активация контактных поверхностей, приводящая к об-
разованию очагов взаимодействия в условиях пластической деформации алюминия. При осадке алюминиевого 
проводника окисная пленка на нем растрескивается и в зону контакта выходит чистый алюминий, растекание 
которого по поверхности способствует удалению из зоны сварки загрязнений и осколков окисных пленок. 

При наличии УЗ колебаний в зоне контакта резко возрастают касательные напряжения за счет интенсивного 
перемещения трущихся поверхностей, что приводит к локализации пластической деформации в поверхностных 
слоях и резкому градиенту плотности структурных дефектов у контактной поверхности. 

Под действием структурной и термической активации в зоне трения образуются первые дискретные очаги 
взаимодействия, разрастающиеся затем в результате протекания диффузионных процессов, которые значитель-
но ускоряются в условиях пластической деформации проводника и трения его по поверхности контакта с одно-
временным наложением ультразвукового поля [1, 2]. Естественно предположить, что при УЗ-микросварке под 
влиянием необычайно больших пластических деформаций в приконтактных слоях и кратковременных темпера-
турных вспышек, возникающих в зоне трения, первые очаги взаимодействия образуются при относительно не-
большом увеличении температуры. Наличие первых очагов взаимодействия при очень малых временах сварки 
подтверждается экспериментально с помощью металлографических исследований [3], и, кроме того, контакты, 
полученные за такие малые времена сварки, обладают уже некоторой прочностью, но суммарная площадь оча-
гов взаимодействия при этом мала. 

В дальнейшем, с увеличением площади контактирования и плотности очагов взаимодействия, сопротивле-
ние перемещению металлического проводника верхнего слоя относительно микропроводника нижнего слоя 
возрастает настолько, что, в основном, происходит перемещение инструмента уже относительно верхнего про-
водника. При этом резко возрастает падение напряжения на границе раздела инструмент-проводник. Эта грани-
ца и является теперь источником тепла. Следует отметить, что температура в зоне сварки под действием обоих 
источников тепла, которые как бы меняются местами, все время растет до определенного момента. 

Характерно, что при достижении максимальной температуры в зоне сварки происходит вторичная осадка 
проводника. Это хорошо подтверждается резким падением напряжения, а также резким падением RK. Кроме 
того, этому временному интервалу соответствует наиболее интенсивный рост площади Scв, (Scв/Sк) и, соответ-
ственно, прочности сварки Р. Причем максимальный прирост прочности сварки происходит, в основном, за 
время активной деформации проводника. Перегибы на кривых RK соответствуют задержке по деформации 
проводника из-за деформационного упрочнения алюминия в процессе первичной осадки и резкого уменьшения 
удельного давления сварки из-за прироста площади контактирования свариваемых материалов при постоянной 
величине нагрузки на сварочный инструмент. С увеличением параметров УЗС отдельные стадии процесса 
накладываются друг на друга. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, исходя из рассмотренных закономерностей формирования микросоединения в 
процессе ультразвуковой сварки можно сделать вывод, что прочность и надёжность соединений на заданном 
уровне обеспечивается технологическими факторами: усилием нагружения, мощностью импульса, временем 
сварки, а также свариваемыми материалами с соответствующими физико-химическими свойствами. Оптималь-
ный режим процесса микросварки характеризуется достижением максимальной прочности соединения при ми-
нимальном электрическом сопротивлении контакта. При этом заметное влияние на параметры режима сварки 
оказывает состояние поверхности используемых материалов, соотношение размеров зоны контактной микро-
сварки и микропроводников, конструктивные параметры гибкой печатной платы. 
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ХАОТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ИМПУЛЬСНЫХ ПОВЫШАЮЩИХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ  
Димитров Ю.Ю., Кубов В.И.  
Черноморский национальный университет им. П.Могилы 
г. Николаев, Украина, E-mail: uriidymytrov@chmnu.edu.ua 
Рассматриваются результаты моделирования колебаний в импульсных повышающих преобразователях напря-
жения для ряда распространенных схемотехнических решений, и, в том числе, различных реализаций обратных 
связей. Исследуются параметрические зависимости бифуркационных диаграмм для токов, напряжений и пери-
одов осцилляций.  
Ключевые слова: бифуркационных диаграмма, параметрическая зависимость, импульсный повышающий пре-
образователь напряжения, хаотические колебания. 
 

CHAOTIC OSCILLATIONS IN BOOST SWITCHING DC-DC CONVERTERS 
Dymytrov Y., Kubov V.  
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine, E-mail: yuriidymytrov@chmnu.edu.ua 
The simulation results of oscillations in boost switching DC-DC converters are considered. It is done for number of 
common circuit solutions, including various implementations of feedbacks. The parametric variation on diagrams of 
bifurcation for currents, voltages and oscillation periods are investigated. 
Key words: bifurcation diagram, parametric dependence, Boost Step-Up DC-DC converter, chaotic osscillations. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Импульсные преобразователи тока и напряжения широко применяются в со-

временных блоках питания электронной аппаратуры, системах управления и питания электропривода, в аппа-
ратуре преобразования для “зеленой энергетики”[1], и в ряде других сферах применения. Работа импульсных 
преобразователей может сопровождаться повышенным уровнем шумов, как акустических, так и электромаг-
нитных. Разработчики борются с нежелательными шумами путем выбора соответствующих режимов работы и 
установки фильтров.  

В настоящей работе рассмотрены приемы поиска и анализа хаотических колебаний в импульсных повыша-
ющих преобразователях напряжения с привлечением отображения Пуанкаре и бифуркационных диаграмм [2].  

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве инструмента моделирования использовался 
бесплатный открытый пакет LTspice, детально описанный в [3]. Импульсный повышающий преобразователь – 
Boost Step-Up DC-DC, в простейшем случае строится по схеме рис.1.  

 
Рис.1. Базовая схема Boost Step-Up DC-DC 

 
Рис.2. Схема на дискретных элементах. 

 
Рис.3. Схема на LT1300 

 

 
Рис.4. Схема на LTC3872 

Основными элементами классической схемы рис.1 являются: источник входного напряжения Vin; накопи-
тельная индуктивность L; коммутационный ключ Sw; выпрямительный диод D; сглаживающая емкость C; 
нагрузка R; управляемый генератор импульсов – VCO (Voltage Control Osscillator).  Принцип работы такого 
преобразователя и приемы его исследования в пакете LTspice детально рассимотрены в [3]. 

На рис.2-4 показаны варианты конкретных схемотехнических решений подобного преобразователя. Все они 
имеют общие элементы, а именно: накопительную индуктивность, выпрямительный диод и коммутационный 
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ключ. Эти схемы отличаются, в основном, способом реализации VCO и обратной связи – FB (Feed Back), 
управления этого генератора. 

В схеме на дискретных элементах - рис.2, функции VCO выполняет сборка из компаратора A2, триггера A1 
и генератора импульсов фиксированной частоты CLK. Обратная связь осуществляется путем сравнения тока 
индуктивности iL с некоторым заданным опорным током iRef. Элементы Vi, H1 выполняют функцию преобра-
зования тока в напряжение. 

В схеме на LTC3872 - рис.4, VCO, включая генератор фиксированной опорной частоты, встроены в микро-
схему, и за пределы микросхемы вынесен  коммутационный ключ на полевом транзисторе. В цепях обратной 
связи контролируется как ток индуктивности, так и выходное напряжение. 

В схеме на LT1300 – рис.3, в микросхему встроен те только VCO, но и коммутационный ключ. В отличие от 
схемы на LTC3872, здесь частота опорного генератора зависит от напряжения питания, что вносит определен-
ные проблемы в анализ колебательных режимов этой схемы.   

На рис.5 показаны примеры бифуркационных диаграмм для разных схем и разных параметров бифуркации. 
 

 Дискретные элементы LTC3872 LT1300 
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Рис.5. Примеры бифуркационных диаграмм. 
 

Здесь представлены мгновенные выборки значений токов и напряжений  (верхние строки рис.5) в точках, 
равноотстоящих по задержке, кратной периоду синхронизации (50 точек). В нижней строке графика показаны 
периоды повторения колебаний (5 смежных периодов). Период оценивался по задержке между соседними точ-
ками пересечения тока некоторого порогового значения - посередине между максимальным и минимальным 
значением в фазе возрастания тока (синхронизация по переднему фронту тока).  

Преобразователь на дискретных элементах с контролем максимального тока демонстрирует классический 
пример бифуркационной диаграммы. При определенных значениях параметра (в данном случае опорного тока) 
происходит расщепление точек диаграммы. При этом на некоторых участках возникают колебания с широким 
спектром периодов (нижняя группа графиков), что соответствует хаотическим колебаниям.  

Бифуркационные диаграммы преобразователя на LTC3872 заметно отличаются от классического вида. Об-
ласти хаотических колебаний заметно уже. Это свидетельствует о рациональном конструктивном решении. За-
метим, что для облегчения перевода схемы в режим хаотических колебаний емкость фильтрующего конденса-
тора была уменьшена относительно рекомендаций разработчика. 

Бифуркационные диаграммы самой простой схемы  на LT1300 оказались самими сложными. Это связано с 
тем, что частота встроенного в микросхему генератора  сложным образом зависит от напряжения питания, и 
добиться синхронизации частоты выборок для построения диаграммы Пуанкаре не удается – выборки тока и 
напряжения “рассыпаются” на диаграмме. Вместе с тем диаграмма периодов имеет достаточно простой вид. В 
точках хаоса периоды колебаний расщепляются на две группы. Чередование этих периодов происходит слу-
чайным  образом  

ВЫВОДЫ. При анализе колебаний в импульсных преобразователях с заранее неизвестной частотой генера-
тора внутренней синхронизации, или в ситуациях, когда частота генератора меняется при изменении парамет-
ров схемы (параметра бифуркаций), целесообразно строить диаграммы для распределения периодов колебаний. 
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Такие диаграммы позволяют выделить участки хаотических колебаний и принять конструктивные меры для их 
подавления.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При підготовці фахівців здатних працювати у сфері автоматизації потрібно на 

лабораторному практикумі та у ході курсового і дипломного проектування розглядати питання побудови одно-
контурних систем автоматичного регулювання, настроювання регуляторів, обробки й фільтрації інформації, 
розробки графічних інтерфейсів користувача. Крім того, при проектуванні й впровадженні автоматизованих 
систем керування технологічними об’єктами необхідно розробляти алгоритми управління об’єктами. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для впровадження SCADA -систем вимагається наявність 
зв'язку між датчиками, контролером і автоматизованим робочим місцем. В ролі сполучної ланки виступає ОРС 
сервер. Виходячи з цього необхідно провести налаштування Arduino з ОРС сервером по протоколу Modbus 
RTU. Для реалізації цієї концепції вибрана плата Arduino Mega 2560, датчики температури, вологості, програм-
ний пакет Simple - Scada, MasterOPC. 

 
 

Рисунок 1 – Змінні мікроконтролера, перенесені в сервер 
 

До мікроконтроллера підключена бібліотека SimpleModbusforArduino, яка конвертує дані, отримані з датчи-
ка і відправляє їх по протоколу ModBus в OPC - клієнт. Як приклад приведений фрагмент коду бібліотеки, що 
здійснює конфігурацію по протоколу Modbus, як параметри використовуються: послідовний порт, швидкість 
порту, контроль парності, адреса master, регістри. 

modbus_configure(&Serial, 115200, SERIAL_8N2, 1, 2, HOLDING_REGS_SIZE, holdingRegs); 
modbus_update_comms(115200, SERIAL_8N2, 1); 
Практично всі сучасні SCADA - пакети є ОРС - клієнтами. У свою чергу, стандарт ОРС забезпечує можли-

вість роботи засобів автоматизації, що функціонують на різних платформах, в різних промислових мережах і 
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випускаючими різними фірмами. Таким чином, програмний пакет Simple - Scada отримує з ОРС-сервера дані і 
реалізує візуалізацію. У роботі використовується безкоштовний MasterOPC Universal Modbus Server. На рис. 1 
представлено вікно налаштування конфігурації OPC - сервера  і введеними тегами, які відповідають своїм змін-
ним мікроконтролера. 

Для підключення SCADA - системы до OPC серверу в програмі Simple Scada Editor слід відкрити вкладку " 
Переменные", далі вибрати "OPС", в правому меню вибрати використовуваний сервер і натиснути " Импорти-
ровать" (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Подключение Simple Scada к OPC серверу 
 

Оскільки на виробництві безпека управління засобами SCADA систем здійснюється за рахунок видалення 
оператора від пульта технологічного процесу, розмежуванням прав доступу, шифруванням, секретністю прото-
колів зв'язку, а також застосуванням міжмережевих протоколів, то невід'ємним завданням для розробника таких 
систем залишається детальна візуалізація технологічного процесу, яка допоможе операторові коректно управ-
ляти системою. 

Основними засобами візуалізації в SCADA пакетах являються тренди, графічні індикатори, задатчики і ві-
дображувачі значень вимірюваних величин, а також кнопки, що дозволяють переміщатися між об'єктами мне-
мосхем. За допомогою тренду, який в режимі реального часу дозволяє відстежити зміну значень, можна візуалі-
зувати сигнал, процес зміни перехідного процесу залежно від зміни коефіцієнтів регуляторів, уставки, які зада-
ються оператором, а також стан працездатності об’єкта. 

ВИСНОВКИ.  
1) На базі платформи Arduino студенти можуть створювати пристрої схожі з аналогічними на виробництві. 

Єдина відмінність таких пристроїв це менша обчислювальна потужність, так як на виробництві використову-
ються промислові мікроконтролери. 

2) Налагоджений протокол зв'язку Arduino з ОРС сервером і Scada. 
3) В подальшому планується розробити інтерфейс користувача використовуючи стандартні геометричні фо-

рми, які входять в пакет Simple Scada та прив’язати його до лабораторного стенду по управлінню мікрокліма-
том. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 

Невлюдов И.Ш., Гурин Д.В., Гурин В.Н. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина. E-mail: dmytro.gurin@nure.ua 
Приводятся результаты экспериментальных исследований электрофизических свойств диэлектрических пленок 
в зависимости от параметров технологичного процесса. Описаны основные факторы влияющие на свойства 
пленок, представлены графики зависимости от этих факторов.     
Ключевые слова: диэлектрические пленки, вольтамперные характеристики,  электрические свойства пленок, 
управляющие воздействия, катодное распыление. 
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INFLUENCE OF PARAMETERS OF TECHNOLOGICAL PROCESS ON ELECTROPHYSICAL 
PROPERTIES OF DIELECTRIC FILMS 

Nevludov I., Gurin D., Gurin V. 
Kharkov National University of Radio Electronics, Kharkov, Ukraine E-mail: dmytro.gurin@nure.ua 
The results of experimental studies of the electrical properties of dielectric films depending on the parameters of the 
technological process are presented. The main factors affecting the properties of the films are described, the graphs of 
dependence on these factors are presented. 
Key words: dielectric films, current-voltage characteristics, electrical properties of films, control actions, cathode sput-
tering. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Важнейшей проблемой для производства элементной базы для электроники 
является обеспечение эксплуатационной надежности элементов, от работы которых  зависит работоспособность  
всей аппаратуры. Особенно это актуально при эксплуатации биомедицинских приборов, от безотказной работы 
и объективных измеренных показателей зависит жизнь человека.[1] 

В связи с этим, достаточно перспективным направлением для производства надежных элементов , особенно 
для малых и средних предприятий бизнеса, ограниченных в средствах для закупки супер современной дорого-
стоящей техники, является разработанный нами способ получения нанострутурированных пленок (металличе-
ских и диэлектрических),которые находят широкое применение в микроэлектронике и других направлениях 
производства элементной базы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенные исследования свойств диэлектрических 
наноструктурированных пленок, получены методом реактивного катодного распыления с применением устрой-
ства, работающего на база магнетронного разряда[2]. При исследовании проводимости диэлектрических пленок 
установлено, что температурные и полевые зависимости проводимости для пленок 

zyх NOSiAlNOAlNSiSiO ,,,, 22422  носят качественно одинаковый характер. ВАХ структур AlNSiSi  42  и 
AlOAlSi  22 , снятые при температуре 298 К в интервале электрических полей 

65 106101  E  В/см пред-
ставлены на рис. 1. Для всех исследуемых толщин пленок )3000500( 0Ad   наблюдались качественно одинако-
вые ВАХ. Металлический электрод находился под положительным потенциалом. 

Плотность тока, протекающего через МДП структуру при constT  , возрастала сверхлинейно с увеличени-
ем Е. Увеличение температуры при Е=const также приводило к росту плотности тока. 

Обработка j–E–T характеристик рассматриваемых объектов, показала, что зависимость j от E и T для всех 
образцов подчиняется соотношению:  

)()()(2 12 хshхf
kT
E

eххkTeNij i  , 

где  
kT
Uх

2
1


 ;

2
1

d


 ; Ni – плотность эмиссионных центров в аморфном диэлектрике;  – дрейфовая подвиж-

ность носителей тока; iE – энергия ионизации эмиссионных центров; )( 0
2
3

 l – постоянная Пула–Френкеля; 
  – низкочастотная диэлектрическая проницаемость; )(хshхf – гиперболическая функция указанного аргумен-
та. 

Надежным критерием спра-
ведливости результатов, полу-
ченных при обработке экспе-
риментальных фактов, является 
нормализация вольтамперных 
характеристик в обобщенных 
координатах: 

 

12
1

3 ln)](ln[   TU
KT
E

eххjT i . 

На рис. 2 приведены норма-
лизованные вольтамперные 
характеристики пленок 22OSi  и 

22OAl . Точки на графике – ре-
зультат обработки эксперимен-
тальных данных. Гладкая кри-
вая – аналитическая зависи-
мость )(хshхy . Как видно на рис. 
2, полученные результаты хо-

  

Рисунок 1 – Вольтамперные 
характеристики структур 

AlNSiSi  43  (1),  
AlOAlSi  32  (2) 

Рисунок 2 – Нормализованные вольт-
амперные характеристики пленок 

43 NSi  (1), 32OAl  (2) 
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рошо согласуются с теоретическими применительно к механизму Пула–Френкля [3]. 
Электронные токи, протекающие через пленки, экспоненциально растут с увеличением температуры рис. 3. 

В области низких температур (<200 К) этот рост незначителен, а энергия активации проводимости не превыша-
ет 0,03 эВ. При температурах выше 300 К наблюдается резкое увеличение тока с ростом температуры при из-
менении энергии активации до 0,35 эВ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Температурные зависимости тока 
для структур AlNSiSi  43  (1), AlOAlSi  32 (2) 

 

Рисунок 4 – Частотные зависимости проводимости 
пленок 43 NSi  (1), 

32OAl (2) 
  

Зависимость проводимости диэлектрических пленок от частоты измерительного сигнала, снятая в диапазоне 
частот 1 кГц   100 кГц  для пленок 32OAl  и 43OSi , представлена на рис. 4. Для всех пленок преобладает 
зависимость  ��� ~ fm. Значения 79,0

32
OAlm  и 81,0

43
NSim . По абсолютной величине проводимость пленок на пере-

менном токе в 20–30 раз превышает проводимость на постоянном токе. 
ВЫВОДЫ. Анализ полученных зависимостей позволяет утверждать, что синтезированные диэлектрические 

пленки с успехом могут использоваться в технологии полевых транзисторов на основе кремния. А также в ка-
честве изолирующих элементов  при формировании пленочных активных элементов. 
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РОЗРОБКА ПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ГНУЧКИХ КОМУТАЦІЙНИХ СТРУКТУР ДЛЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВПЛИВІВ НА НИХ 

Невлюдов І.Ш., Новоселов С.П., Боцман І.В., Демська Н.П.   
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна. E-mail: d_tapr@nure.ua. 
У роботі наведено параметричну модель гнучких комутаційних структур. Також проаналізовано механічні 
впливи на компоненти гнучкої електроніки з метою подальшої розробки заходів щодо зменшення подібних 
впливів на характеристики електронних модулів на основі комутаційних структур на гнучких основах.         
Ключові слова: гнучкі комутаційні структури, механічні впливи, параметрична модель. 

 
DEVELOPMENT OF PARAMETRIC MODEL OF FLEXIBLE PRINTED STRUCTURES FOR RESEARCH 

OF MECHANICAL INFLUENCES ON THEM 
Nevliudov I., Novoselov S., Botsman I., Demska N. 
Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv, Ukraine, E-mail: d_tapr@nure.ua.  
In the paper a parametric model of flexible printed structures is presented. The mechanical effects on flexible compo-
nents were also analyzed in order to further develop means of reducing such factors influence on the characteristics of 
electronic modules based on commutation structures on flexible bases. 
Key words: flexible printed structures; mechanical influences; parametric model. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією з основних тенденцій розвитку техніки є перехід від традиційних елек-
тронних модулів до комутаційних структур на гнучких основах у рамках розвитку в усьому світі напряму гнуч-
кої гібридної електроніки. В умовах мікромініатюризації електронних виробів застосування гнучких комута-
ційних структур (ГКС), до яких відносяться гнучкі електронні компоненти, елементи гнучкої електроніки, дру-
ковані плати й елементи міжз’єднань, забезпечує низку переваг під час створення як стаціонарних, так і рухо-
мих конструкцій [1-2]. Разом з тим, вимоги до електронних засобів постійно підвищуються у зв’язку з 
жорсткістю умов їх експлуатації. При цьому існує серйозна проблема забезпечення якісних показників ГКС, 
оскільки вони можуть піддаватися великій кількості дестабілізуючих чинників на всіх етапах свого життєвого 
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циклу [1]. Таким чином, забезпечення високих техніко-економічних показників електронних виробів, що дося-
гається застосуванням ГКС, супроводжується посиленням вимог до рівня конструкторсько-технологічного за-
безпечення їх якості та ускладненням технологічних процесів (ТП) їх виробництва, тож обрана тема досліджень 
є актуальною [2].  

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для подальшого моделювання механічних впливів на пара-
метри ГКС проведено аналіз видів гнучких структур. Під час попередніх досліджень авторами виявлені основні 
параметри ГКС, зокрема: тип ГКС, матеріал основи, матеріал провідникових та адгезивних шарів, а також по-
будовано моделі конструктивних, технологічних, електричних і механічних параметрів ГКС [3].  

Числові параметри ГКС можуть бути подані у вигляді піддіапазонів тих характеристик, які розглядається на 
даному етапі: 
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де iA  – позначення i-го параметру; naaa ,, 21  – ідентифікатори діапазонів значень; ji aa ,  – граничні значення 
параметру ГКС. 

Визначені основні характеристики ГКС, які можуть бути подані у вигляді наступної моделі: 
,,,,,,  DPPPPTFPS rcadb      (2) 

де T  – тип ГКС; bP  – набір параметрів основного шару; adP  – набір параметрів адгезивного шару; conP  – набір 
параметрів провідникового шару; rP  – набір параметрів армуючих ділянок; D  – набір конструктивних параме-
трів. 

Набір параметрів основного шару можна представити як: 
 ЕTMP gb ,,,,  ,       (3) 

де M  – базовий матеріал; gT  – температура скловання;   – відносна діелектрична проникність;                               
  – товщина основного шару; Е  – модуль пружності. 

Набір параметрів адгезивного шару характеризується коефіцієнтом в’язкості та адгезивної здатності, а та-
кож товщиною шару: 

 adavad kkP ,, ,      (4) 
де vk  – коефіцієнт в’язкості; ak  – коефіцієнт адгезивної здатності; ad  – товщина адгезивного шару. 

Набір параметрів провідникового шару можна представити як: 
 kЕMP cccc ,,, ,      (5) 

де cM  – матеріал провідників; c  – товщина шару; cЕ  – модуль пружності; k  – коефіцієнт втомних                      
характеристик матеріалу. 

Набір параметрів армуючих ділянок можна представити як: 
 rrrrr ЕMP ,,,  ,     (6) 

де rM  – базовий матеріал; r  – відносна діелектрична проникність; r  – товщина основного шару;                      

rЕ  – модуль пружності. 
Параметричну модель механічного впливу розтягнення на ГКС можна записати наступним чином: 

 ,, tststs FvD ,     (7) 
де tsv  – швидкість впливу, мм/с; tsF  – сила впливу, кН;  – вісь відносно зразка. 

Параметром механічного впливу на перегини та скручення ГКС є радіус перегину. 
Параметричну модель циклічних навантажень можна записати у вигляді: 

 clcl KAfD ,, ,     (8) 
де f  – частота навантажень, Гц; A  – амплітуда навантажень, мм; clK  – набір параметрів, які характеризують 
механіку конкретного навантаження. 

ГКС часто експлуатуються у динамічному режимі. Також вони можуть піддаватися таким діям, як знакоз-
мінні навантаження, вібрації, згинання та скручування, розтягування та ін. Різновиди механічних процесів, що 
виникають у елементах конструкцій електронних засобів за умови впливу вібрації, представлені на рис. 1. 

Під час впливу на конструктивний елемент апаратури вібрації малого рівня виникає його динамічна пружна 
деформація  , яку можна оцінити відношенням величини подовження або укорочення елемента l  до його 
вихідної довжини l . 

За збільшення рівня вібраційного навантаження можлива поява у конструктивному елементі з металу плас-
тичних деформацій, які призводять до виникнення залишкових механічних напружень  . 

За високих рівнів вібраційного навантаження можливе руйнування конструктивного елементу після деякої 
кількості циклів )( цN  зміни навантаження, зумовленого вібрацією. Визначення кількості циклів зміни наван-
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таження до руйнування цN  проводиться для металів за лініями Веллера. 
Крім механічної гілки реакції елементів електронних засобів на механічні дії існує й електрична гілка, обу-

мовлена механічними процесами – деформацією та механічними напруженнями (рис. 2). 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Можливі види реакції 
конструктивного елементу ЕЗ на вібрацію 

 

 
 

Рисунок 2 – Реакція активних і пасивних 
елементів електронних засобів на механічні дії 

 

Ця гілка реакції визначає стійкість електронних засобів до механічних впливів і повинна враховуватися під 
час проектування чутливої апаратури, за допомогою якої здійснюється перетворення сигналів малого рівня. 

На рис. 2 використані такі позначення: шU  – напруга шумів; 
C
C

L
L

R
R  ,,  – зміна параметрів пасивних еле-

ментів ЕЗ; перR  – нестабільність перехідних опорів. 
ВИСНОВКИ. Таким чином, у роботі виконано систематизацію основних параметрів ГКС у вигляді парамет-

ричної моделі, що дозволить ретельно проаналізувати вплив механічних деформацій на якість електронних мо-
дулів, котрі містять у своєму складі подібні гнучкі структури. Проаналізовано ймовірні реакції компонентів 
електронних виробів на зовнішні впливи, на основі чого планується розробити заходи щодо зменшення вливу 
подібних факторів на параметри ГКС на усіх етапах їх життєвого циклу. 
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СИСТЕМА ДЛЯ СКРИННИНГОВОЙ  ДИАГНОСТИКИ НОЧНОЙ СИНКОПЕ НА БАЗЕ  
ARDUINO UNO И SOLIDWORKS 

Пустовой  Д.П., Богомолов М.Ф.  
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря 
Сикорского», г. Киев, 03056, Украина. E-mail: dmitrypustovoy97@gmail.com 
Создан макет системы для скриннинговой диагностики приступов ночной синкопе на базе аппаратно-
вычислительной платформы Arduino Uno. Экспериментально подтверждена возможность использования 
аппаратно-вычислительной платформы Arduino в медицинской аппаратуре. 
Ключевые слова: Синкопальные состояния, диагностика приступов ночной синкопе, скриннинговая система 
диагностики, аппаратно-вычислительная платформа Arduino, SolidWorks. 

 
NIGHT SYNCOPE SCREENING DIAGNOSTIC SYSTEM BASED  

ON ARDUINO AND SOLIDWORKS 
Pustovoy D., Bogomolov M. 
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: 
dmitrypustovoy97@gmail.com 
A system model for diagnostics night-time syncope based on the Arduino Uno hardware platform and SolidWorks are 
created. The possibility of using Arduino hardware-computing platform in medical equipment are experimentally con-
firmed. 
Key words: Syncope states, diagnosing of night syncope, screening system for diagnosing, Arduino hardware - com-
puter platform, SolidWorks. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Система для диагностики приступов ночной синкопе – медицинское оборудо-

вание, предназначенное для контроля работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента во время 
сна и своевременного предупреждения о возможности возникновения синкопального состояния. 

Существующие методы диагностики синкопе [1] нуждаются в крупногабаритном и дорогом оборудовании и 
не дают возможности предупредить случаи ночной синкопе, а только регистрируют её. Использование микро-
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процессора даёт возможность собирать необходимую информацию о состоянии пациента, проводить расчёты и 
с высокой точностью предупреждать о возможных приступах. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Система для диагностики ночной синкопе состоит из че-
тырёх частей, как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема системы на базе аппаратно – вычислительной платформы Arduino Uno 

 
Платформа Arduino [2] является основным звеном системи, который опрашивает датчики и передает со-

бранные данные на персональний компьютер. Связь между компьютером и платформой Arduino устанавлива-
ется через USB. В разработанной системе использованы датчики: Pulse Sensor – датчик пульса контактного ти-
па на основе микросхемы [3], MG – 811 – аналоговый датчик уровня CO2 [4]. Система измеряет частоту пульса 
и контролирует работу лёгких по наличию воздуха, который выдыхается: обьект 1 – фаланга пальца, к которой 
крепится датчик для проведения измерения пульса, обьект 2  – воздух, который выдыхает пациент. 

Система для диагностики ноч-
ных синкопальных состояний, ко-
торая представлена в данной рабо-
те, создана с использованием мик-
ропроцессора и состоит из четырёх 
основных компонентов, которые 
при необходимости могут быть 
заменены с минимальными финан-
совыми затратами. 

Недостатками данной системы 
являются высокая чувствитель-
ность к влаге и механическим по-
вреждениям. Для решения этих 
проблем предлагается использо-
вать герметичный корпус (Рисунок 
2) из ударостойких композитных 

материалов, спроектированный в SolidWorks специально для системы диагностики ночной синкопе.  
ВЫВОДЫ. Разработанная система для диагностики ночной синкопе позволяет решить ряд таких задач: 
 контроль работи сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента во время сна; 
 предупреждение о возможных случаях синкопе во сне; 
 сбор информации, необходимой для установления причины синкопе и методов лечения. 
Высока скорость и точность работы при довольно незначительных финансовых затратах делает платформу 

Arduino конкурентоспособной на рынке комплектующих частей для медицинского оборудования. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИНГЛІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ 
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Рисунок 2 – Модель корпуса для системы диагностики ночной синкопе 

 

https://arduino.ua/prod32-Arduino_Uno
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проспект Свободи, 79, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: vtereschenko@mail.ru 
Дослідження присвячено вдосконаленню інформаційного пошуку. Встановлено, що що відмінності між 
існуючими пошуковими алгоритмами породили значну різноманітність засобів інформаційного пошуку. 
Визначено перспективність вдосконалення пошукових алгоритмів за допомогою використання методу синглів. 
Наголошено що проблема вдосконалення інформаційного пошуку є актуальною. 
Ключові слова: метод синглів, семантичні фактори, інформаційний пошук, пошукова система. 

 
PERSPECTIVES OF USING THE SYNGLE METHOD FOR IMPROVING  

THE INFORMATION SEARCH 
Tereschenko V. V.  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine 39600. E-mail: darkwolfthehunter@gmail.com 
Tereschenko V. L. 
Kremenchuk institute of Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel 
vul. 60 rokiv Jovtnya, 79, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: vtereschenko@mail.ru 
The research is devoted to the improvement of information search. It was found that the differences between existing 
search algorithms generated a significant variety of information search tools. The prospect of improvement of search 
algorithms by using the method of singles is determined. It was emphasized that the problem of improving the 
information search is relevant.  
Key words: single method, semantic factors, information search, search engine. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах науково-технічного прогресу і розвитку Інтернет-технологій 

відбувається надзвичайне зростання обсягів доступної інформації, яка може бути використаною для підтримки 
прийняття рішень в науково-технічній, соціальній та інших сферах; при вирішенні важливих завдань в ході 
науково-дослідної діяльності [1]. Ефективний аналіз цієї інформації та її застосування при прийнятті 
стратегічних рішень дає перевагу в розвитку не лише економіки, а й науки та технологій. 

Так як вимоги до швидкості пошуку, актуальності інформації з кожним днем зростають, то збільшуються і 
вимоги до методів та алгоритмів пошуку і подання інформації. Процес пошуку та відображення інформації в 
Інтернеті являє собою ряд особливостей, головними з яких є величезна кількість веб-ресурсів, необхідність 
врахування семантичних особливостей інформації, вплив великої кількості факторів при пошуку, необхідність 
врахування особливостей гіпертекстової розмітки та метаінформації [1]. На сьогоднішній день існує значна 
кількість методів та алгоритмів інформаційного пошуку, проте неперервний розвиток цієї галузі та зростання 
обсягів даних вимагає постійного покращення існуючих методів та розробку якісно нових підходів. Тож 
проблема вдосконалення інформаційного пошуку є актуальною. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В рамках цієї проблеми працювали багато дослідників: 
Ашманов І.С. [1], Колісниченко Д.М. [2], Крохіна О.І. [3], Маннінг К.Д. [4], Іванов В.А. [5] та ін. Так, 
наприклад в книзі І.С. Ашманова [1] узагальнено досвід відомих фахівців, SEO-професіоналів; особливої уваги 
заслуговує аналіз принципів роботи пошукових систем. Д.М. Колісниченком [2] докладно описані алгоритми 
роботи і методи використання найбільш популярних сьогодні пошукових машин Інтернету – Google, Яндекс і 
Рамблер. Окрім цього, автором розглядаються способи розробки власних пошукових машин, створених на базі 
інструментальних засобів Google. Не зважаючи на те, що робота О.І. Крохіної [3] орієнтована на SEO-
копірайтерів, інтернет-маркетологів, фахівців з пошукової оптимізації, веб-майстрів і власників сайтів, у ній 
розглядаються загальні приншипи роботи пошукових алгоритмів. Незважаючи на те що підручник К.Д. 
Маннінга [4] задуманий як вступний курс з інформаційного пошуку та написаний з точки зору інформатики; в 
ньому поряд з класичним пошуком розглядаються веб-пошук, принципи роботи пошукових механізмів а також 
класифікація та кластеризація текстів. В роботі В.А. Іванова [5] досліджується можливість використання 
інформації про вміст документів в масиві розглянутих сторінок Веб для підвищення якості результатів пошуку 
на прикладі задачі класифікації. Варту уваги інформацію, з точки зору дослідника, містить стаття В.А. 
Урвачової [6]. У роботі вченої, незважаючи на теоретичний характер, наводиться короткий огляд сучасних 
методів та алгоритмів інформаційного пошуку. В огляд також включені класичні алгоритми, які покладені в 
основу сучасних пошукових методів. У статті І.Н. Розенберга [7] розкривається зміст сучасних технологій 
інформаційного пошуку. Зокрема, наводиться докладний виклад моделей, структур і алгоритмів, що описують 
окремі різновиди інформаційно-пошукових систем. 

Очевидно, що проблема широко обговорюється науковим співтовариством. Однак, попри значну кількість 
публікацій дослідників, проблема вдосконалення алгоритмів оптимізації інформаційного пошуку не розв’язана 
повністю та залишається актуальною. 

Суть інформаційного пошуку у загальному випадку зводиться до того, що пошукова система за певними 
критеріями обирає з безлічі документів, що знаходяться в базі, такі, які задовольняють інформаційну потребу і 
відповідають інформаційному запиту (тобто є релевантними) [4]. Як відомо, у рамках інформаційного пошуку 
зміст документів (наприклад веб-сторінок) є важливою характеристикою для аналізу та побудови оптимальної 
пошукової видачі результатів пошуку документів [2]. Отже, оцінка веб-сторінок на предмет дублювання 
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інформації та її новизни розглядається як необхідний етап при побудові оптимальних алгоритмів 
інформаційного пошуку. Для розв’язання даної задачі, що полягає у знаходженні дублікатів найкращим чином 
підходить метод винятковостей (синглів), – англ. single method [1]. 

Метод синглів розроблений для пошуку копій і дублікатів розглянутого тексту в веб-документі. Сингл – це 
невеликий фрагмент тексту, що складається з декількох слів, оброблений за спеціальною методикою для 
аналізу. Ця методика – канонізація – полягає в мінімізації тексту на всі несуттєві для сенсу і граматики слова 
(сполучники, прийменники, вигуки) і розділові знаки. Наступний етап роботи з текстом полягає у 
безпосередньому виділенні синглів. Для цього в першу чергу визначається їх довжина. Чим менше cингл, тим 
більше роботи і тим точніше аналіз [1]. Мінімальний cингл дорівнює 3 словам, максимальний – 8. Одне з 
правил складання cинглів – внахльост, тобто з захопленням як мінімум одного слова з попереднього синглу. Це 
дасть можливість скрупульозної перевірки всіх слів. Далі програмістом обираєтся контрольна сума тексту.  

Міра близькості двох текстових документів sim(Di,Dj) визначалась на основі апарату умовних ймовірностей 
(1), а саме, як добуток ймовірності того, що випадкове слово w входить в документ Di за умови, що воно 
входить в документ Dj, помножене на ймовірність входження цього слова в документ Dj. 

)()|(),( jDwPjDwiDwPjDiDsim       (1) 

В такому випадку, параметр новизни Newi документа Di (2): 
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де N – загальна кількість веб-документів; Dj – j-й поточний документ; Di – i-й документ; PlusDic – словник; 
sim(Di,Dj) – міра близькості документів i та j; sim(Di,PlusDic) – i-го документу та словника; Ranki – ранг i-го 
документу. 

Метод синглів передбачає порівняння синглів двох різних текстів, визначаючи чи не є один з них 
дублікатом другого. Пошукові системи, в які закладено програмний метод синглової перевірки, обдурити дуже 
важко. Вони знаходять подібні документи і порівнюють число збігів синглів, чітко виявляючи відсутність 
унікальності. Отже, основна ідея методу полягає у розбитті текстів, що порівнюються, на вибрані з тексту 
послідовності слів (синглів), для кожного з яких обчислюється контрольна сума. 

ВИСНОВКИ. Виходячи з проведеного огляду сучасного стану досліджень в області оптимізації алгоритмів 
інформаційного пошуку встановлено що вимоги до швидкості пошуку, актуальності інформації з кожним днем 
зростають; водночас збільшуються і вимоги до методів та алгоритмів пошуку і подання інформації [1]. 
Неперервний розвиток інформаційного пошуку та зростання обсягів даних вимагає постійного покращення 
існуючих методів та розробку якісно нових підходів.  

Як необхідний етап при побудові оптимальних алгоритмів інформаційного пошуку розглядається оцінка 
веб-сторінок на предмет дублювання інформації та її новизни. Для знаходження дублікатів найкращим чином 
підходить метод винятковостей (синглів), – англ. single method [1], основна ідея якого полягає у розбитті 
текстів, що порівнюються, на вибрані з тексту послідовності слів (синглів). З точки зору підвищення 
достовірності оцінки релевантності документу до запиту доцільним буде використання вдосконаленого методу 
SeoRank [2] для визначення релевантності інформаційних блоків веб-сторінки щодо основного змісту, який 
представлений на веб-сторінці у вигляді інформації у метатегах. Результати, отримані при проведенні даного 
дослідження можуть бути використанні при подальшому аналізуванні та вдосконаленні алгоритмів 
інформаційного пошуку. 
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ПРИЛАД ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОРАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИЙ НА ОСНОВІ МАЛОГАБАРИТНОГО 
ІМПУЛЬСНОГО БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ, РОЗРОБЛЕНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА 

DIPTRACE 
Юркевич О.О.,  
Науковий керівник – доц. каф.  КіВРА , к. т. н. , М. Ф. Богомолов 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»  
м. Київ, Україна. E-mail: sashka357951@gmail.com 
Приводяться результати моделювання принципової електричної схеми перетворювача, випрямляча-
помножувача напруги у програмному середовищі DipTrace. 
Ключові слова: електропорація, імпульсний блок живлення, помножувач напруги, пробій, перенавантаження, 
DipTrace 

 
AN ELECTROPORATION ONCOLOGY DEVICE ON THE BASIS OF PULSE POWER SUPPLY 

MODULATED IN DIPTRACE SOFTWARE 
Yurkevych O.O.,  
Research adviser - Associate Professor of the Department KIVRA, c. e. s., Bogomolov N.  
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine. e-mail: sash-
ka357951@gmail.com 
The results of simulation of the principle electric circuit of a converter, rectifier-multiplier of voltage which are modu-
lated in the DipTrace environment. 
Key words: electroporation, pulse power supply, voltage multiplier, breakdown , DipTrace. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ: Було проведено аналіз та порівняльну характеристику приладів для електропо-
рації та інструментів – електродів. На основі цього побудовано прототип приладу з відповідними технічними 
характеристиками. Отримані результати обумовлюють практичну значущість роботи, що визначається можли-
вістю використання запропонованих механізмів задля покращення уже відомих приладів та інструментів. Сам 
метод застосування електропорації в онкології базується на тому, що в область пухлини направляються елек-
троди, що подають розряди електрики високої напруги. При цьому порушується цілісність мембран клітин, 
уражених пухлиною, в результаті чого уражені клітини гинуть. Метод був протестований на восьми пацієнтах, 
що страждають на рак підшлункової залози - двом з них вдалося пройти хірургічне лікування після застосуван-
ня методу і практично вилікуватися від страшної недуги.[1] Після проведених досліджень щодо незворотної 
електропорації, даний метод набув широкого застосування в лікуванні пухлин таких органів як: печінка, нирки, 
підшлункова залоза, легені. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ: Вплив високоелектричного поля на біологічну тканину до-
сить значний: високе електричне поле викликає підвищену проникність клітинної мембрани. Ця підвищена 
проникність мембрани дозволяє переносити молекули в клітину, які зазвичай не мають прямого доступу до 
транспортування мембраною [1, 2]. В таблиці 1 показано значення порогів електропровідності для різних тка-
нин. Було відібрано серію положень псевдовипадкового електрода та глибини вставки, що відповідатиме про-
никним введенням через передню частину черевної порожнини. Глибина вставки становила 10, 15, 20 і 25 мм 
(глибина наконечника електродів в печінці). Відстані між двома електродами становили 10 і 20 мм. У всіх ви-
падках дві голки були паралельними. Загальна кількість випадків склала 48 (6 місць × 4 глибини × 2 відстані 
відстані). Місця та глибини для електродів були ретельно перевірені так, щоб електроди не проникали в судини 
і не контактували з ними (відстань> 0,5 мм). Крім того, було перевірено, що зонди не проходять через кісткову 
тканину. 

Виконавши порівняння між однорідними та неод-
норідними випадками, можна зробити висновок, що 
печінкові кровоносні судини можуть мати суттєвий 
вплив на електропорацію під час лікування. 

В подальшому ході роботи було розроблено блок 
живлення для приладу з урахуванням досліджених па-
раметрів інструментів: імпульсний блок живлення з 
перетворювач напруги, випрямлячем-помножувачем та 

підсилювачем потужності. Схеми виконані на таких елементах як: діоди, конденсатори, резистори, трансфор-
матори, транзистори. Комбінування та поєднання даних елементів дозволяє на виході отримати величини на-
пруг та потужностей необхідних для проведення процедури елктропорації. 

 

Таблиця 1 – Значення порогів електропровідності  
та провідності для різних тканин 

Тканина: Eout[V/cm] Ein[V/cm] ∂1[S/m] ∂2[S/m] 
Печінка 350 700 0,04 0,12 
Пухлина 400 800 0,2 0,7 
Модель 400 800 0,26 0,78 

Кров 100 450 0,7 1,5 
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Рисунок 1– Блок-схема імпульсного блоку живлення 

 
Розроблена електрична схема була зібрана у програмному забезпеченні DipTrace з підбором елементної бази 

згідно умовам експлуатації та технічним вимогам.   
 

 
Рисунок 2 – Принципова схема перетворювача, спроектована у середовищі DipTrace 

 

 
Рисунок 3 – Помножувач-випрямляч напруги у середовищі DipTrace 

 
ВИСНОВКИ: В ході даної роботи було проаналізовано інформаційні та патентні джерела в області дослі-

джень методом електропорації, змодельовано фізіологічні процеси в тканинах при застосуванні електропорації, 
теоретично обґрунтовано застосування методу інвазивної електропорації. Після програмної перевірки корект-
ності схеми, вона була зібрана в програмному забезпеченні DipTrace з підбором елементної бази. В подальшому 
планується розробка реальної плати, конструювання приладу та виготовлення корпусу приладу у середовищі 
SolidWorks. 
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PLASMA ELECTROLYSIS: NEW DESIGN OF THE EXPERIMENTAL REACTOR 

Bespalko S., Halychyi O., Bespalko T. 
Cherkasy State Technological University 
Shevchenko Boulevard 460, Cherkasy, 18006, Ukraine. E-mail: s.bespalko@chdtu.edu.ua 
The conference paper presents a description of the new double compartment CGDE electrolyzer designed to study hy-
drogen generation in the plasma electrolysis of water at the new conditions proposed. Using the new reactor, we have 
studied amplitude-frequency characteristics of the electrical discharges occurred at applying high voltages. Advantages 
and drawbacks of hydrogen generation by CGDE of water are also discussed. 
Key words: high voltage, plasma electrolysis, double compartment CGDE reactor. 
 

ПЛАЗМОВИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗ: НОВА КОНСТРУКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕАКТОРА 
Беспалько С.А., Галичий О.С., Беспалько Т.І. 
Черкаський державний технологічний університет 
Бульвар Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна. E-mail: s.bespalko@chdtu.edu.ua 
Стаття презентує опис конструкції двокамерного плазмового електролізера створеного для дослідження вироб-
ництва водню методом плазмового електролізу води в нових запропонованих умовах. Використовуючи новий 
реактор було досліджено амплітудно-частотні характеристики електричних розрядів, що відбуваються при за-
стосуванні високої напруги. Також приведені переваги та недоліки виробництва водню методом плазмового 
електролізу. 
Ключові слова: висока напруга, плазмовий електроліз, двокамерний плазмовий реактор. 
 

INTRODUCTION. In recent years, much R&D attention has been given to the plasma electrolysis process, also re-
ferred to as contact glow discharge electrolysis (CGDE), which has some unique features, such as: thermal effect, steam 
generation, diffusion of chemical species both inward to and outward from the metal surface, highly non-faradaic chem-
ical yields, generation of high local concentrations of H* and OH* radicals as well as H2O2 in the liquid phase reaction 
zone near the anode plasma-anolyte solution interface. Due to these peculiarities, the plasma electrolysis process has 
found many practical applications, especially in synthetic chemistry, wastewater treatment, degradation of polymers, 
surface engineering, electrosurgical devices, nanoparticle fabrication, machining and micro-machining of materials, and 
even for hydrogen generation [1]. 

In our previous publications, we have focused our attention on a review of the research papers related to hydrogen 
generation in CGDE of water [2], finding outs methods enhancing hydrogen productivity [3, 4], and observing the se-
quence of events leading to the full glow discharges at an electrode [5]. The current conference paper is devoted to a 
description of our new development, especially double compartment CGDE electrolyzer designed for further studying 
hydrogen generation at the new conditions proposed. 

DESCRIPTION OF THE DOUBLE COMPARTMENT CGDE REACTOR 
The new reactor (Fig. 1) consists of transparent glass housing for direct observation of the glow discharges at an 

electrode as well as applying the optical emission spectrometry to detect radicals and atoms formed in the vicinity of the 
glow discharge electrode. Within the glass housing, there is a vertical baffle plate, which divides the upper space of the 
reactor into two chambers what allows separate efficiently the gas mixtures released from the anode and cathode for 
their further qualitative and quantitative analysis. The two chambers formed are connected to each other at the bottom 
only through the liquid electrolyte to allow ion motion for electrical charge transfer between the two electrodes. 

Plastic plate covers the reactor hermetically preventing any gas leakages and allowing operation of the CGDE reac-
tor even under vacuum conditions. 

Fig. 1 illustrates the 3D assembly of the CGDE reactor designed to study hydrogen generation in CGDE of water at 
the new conditions proposed. Functional scheme of the cathode assembly is shown in Fig 2. 

The reactor has two electrode assemblies: cathode (shown in Fig. 1) and anode (not illustrated). The cathode assem-
bly includes three parts (specified as the electrical isolators in Fig. 1) made of temperature resistant plastic to serve as 
the electrical isolators. Fittings are applied for inlet of the supporting gases, e.g. CO2, to the electrode region and for the 
outlet of the gas mixtures generated in CGDE of water for consequent analysis. We have applied the 3D-printing tech-
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nique to manufacture one-piece construction of the plastic assembly. The bottom foundation of the cathode assembly 
has concentrically located holes for an equal supply of the supporting gas to the glow discharge region. Within the plas-
tic assembly, there is a vertical DC current feed bar made of stainless steel, which may move downward and upward to 
adjust a depth of the cathode immersion into the liquid solution. In turn, the bar contains metal electrode holder chuck-
ing the graphite electrode. 

 

  
Fig. 1: 3D assembly of the double compartment CGDE re-

actor designed with the CO2 supply system and graphite 
cathode [6] 

 

Fig. 2: Functional scheme of the cathode assembly [3] 

Thus, using the new CGDE electrolyzer designed we have studied amplitude-frequency characteristics of the elec-
trical discharges occurred in CGDE of aqueous solutions, such as Na2CO3, K2CO3 [6]. 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CGDE AS A HYDROGEN GENERATING PROCESS 
In addition, on the basis of the analysis of the previous research papers published [2], we also list some of the ad-

vantages of hydrogen generation by CGDE of water over conventional Faradic gas electrolysis: 
 High current efficiency. According to T. Mizuno et al. [7], current efficiency in CGDE of water is 80 times high-

er than in normal Faradic gas electrolysis, while in normal electrolysis the current efficiency is less than unity. 
 According to S. Sengupta et al. [8], to sustain the plasma state in CGDE of water, the minimum input current and 

voltage needed are 30 mA and 420 V respectively, while in normal electrolysis the input current usually is hundreds of 
amperes and higher. Thus, compared to Faradic electrolysis, the low input current in CGDE results in low electrical 
energy losses due to the Joule heat as given in this formula: Q = I2·R, where Q is the Joule heat, I is the direct current, R 
is the resistance. 

 Diffusion coefficient for hydrogen molecules in a gas is approximately 25 000 times higher than in water, e.g. 
1.132∙10-4 m2/s in gas versus 4.5∙10-9 m2/s in water. Thus, according to [9] the high velocity of hydrogen transport 
through the gas phase plasma bounding region might replace the low-speed diffusion of hydrogen molecules through 
the liquid phase, which is currently used in normal electrolysis. 

 Hydrogen generation based on CGDE provides a unique opportunity to carry out water splitting with exception-
ally fast kinetics as a result of high temperature in the plasma region. 

 Since the glow discharge electrode operates at high temperature, the precious metals as catalysts are not needed. 
 Generally, PV-cells are connected in series to give an increased output voltage at the same electrical current re-

sulting in lower transmission losses in electrical circuit. Thus, CGDE is especially suitable for solar PV to generate re-
newable hydrogen since low input current and high input voltages are needed to sustain plasma. 

Nevertheless, as shown in [2] the total energy consumption in CGDE of water is fraught with energy consumption 
for water vaporization. Due to these losses, the power efficiency of hydrogen production is low, only 3.5% according to 
Z. Yan et al. [10]. In experiments carried out by T. Mizuno et al. [7], 10% of power efficiency was achieved. Thus, 
CGDE as a hydrogen generating process needs development to increase the power efficiency. 

CONCLUSIONS. The new double compartment CGDE electrolyzer was developed to carry out a study of hydrogen 
generation at the new conditions proposed, such as: CO2 catalysis, vacuum conditions, graphite glow discharge elec-
trode, and hybrid approach. It was also shown the advantages and disadvantages of CGDE as a hydrogen generating 
process. 
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MODELING OF THE CALCANEUS IMPLANT WHICH TAKES INTO ACCOUNT  HYPERPRONATION 
AND HYPERSUPINATION  

Kovalenko V.D. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Poltava region, 39600, Ukraine, E-mail: kremen619@gmail.com 
A computer model of the calcaneus which takes into account hyperpronation and hypersupination is proposed.  
Key words: pronation, implant, fracture, calcaneus 
 

ACTUALITY OF WORK. According to the WHO, 10% of all fractures of the human body occur among the bones 
of the foot. Fractures of the calcaneus are characterized by a complex process of treatment and rehabilitation, while 
defects of pronation of the foot complicate it even more. Therefore, the creation of more modern methods of treatment 
using computer modeling of the calcaneus with the physiological parameters of a particular patient is the topical 
direction. 

MATERIAL & RESULTS. The main methods for the reconstruction of the calcaneus in injuries and removal of 
tumors are: the use of allografts, composite allografts, autografts and custom implants. The implementation of the 
reconstruction process requires planning and choosing a method of surgical intervention, which often entails the need 
for in-depth knowledge of the shape and morphological characteristics of the calcaneus, especially in cases where the 
use of allografts and autografts is not possible. In trauma cases, a detailed assessment of the characteristics of the bone 
is important when choosing a method of stabilization and further rehabilitation, which is impossible without the use of 
computer modeling [1]. 

The three-dimensional model created in the Matlab program is based on the averaged values of the parameters ob-
tained experimentally during clinical studies (Fig. 1) [2]. 

 
      a                           b 

Figure 1 – Three-dimensional model of the calcaneus: a – averaged model; b – part of the experimental program 
 

This model (Fig. 1a), like the existing analogues, does not take into account the pronation defects. To obtain a cal-
caneus model that will take into account such defects, and its orientation in space, a conditional plane is used, which 
rotates about an specified axis using a rotation matrix: 

𝑟𝛼 = [
1 0 0

cos𝛼 − sin 𝛼 0
0 sin 𝛼 cos 𝛼

]                                                                     (1) 

To obtain the  𝜋1 plane, the characteristic points C, D, E are used (Fig. 1a). The plane 𝜋1 is obtained from the equa-
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tion:  
𝜋1 ∶ (𝐶𝐸 × 𝐷𝐸) ∙ (𝑥 − 𝑥𝑐 , 𝑦 − 𝑦𝑐 , 𝑧 − 𝑧𝑐)                                                       (2) 

The obtained angle α between the 𝜋: 𝑧 = 0 and 𝜋1 planes (Fig. 1a), is used to obtain a three-dimensional image: the  
𝜋1 plane rotates around 𝑥 axis at angle α using the rotation matrix (1). 

The angle δ was used to account for hyperpronation and hypersupination in the calcaneus model. (Fig. 2).  
The angle δ directly reflects the degree of deviation of the pronation 

from the norm. The angle of rotation of the 𝜋1 plane is determined by the 
sum or difference of the α and δ angles, depending on the type of 
pronation. The angle δ can be obtained experimentally by different 
methods, for example, with a gait test. 

CONCLUSIONS. The proposed computer model will help to opti-
mize the process of modeling the calcaneus during reconstruction, which 
in turn will facilitate the process of surgical intervention, as well as re-
duce the time of patient's adaptation to the new implant. 
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CLOUD COMPUTING FOR THE NANOSTRUCTURES MODELING 

Kuznetsova T., Bazavluk V., Ivanchenko A. 
Poltava National Technical Yuriy Kondratyuka University 
prosp. Pershotravnevyi , 24, Poltava, 36011, Ukraine.  Е-mail: k23@pntu.edu.ua 
The paper proposes a method of using cloud computing for modeling nanosystems and nanostructures such as atoms 
and molecules. Standard methods sometimes cannot have good results because of lack of computer power. Moreover, it 
takes a long time to complete your modeling. Cloud computing can solve this problem using powerful remote servers. 
Key words: cloud computing, modeling, nanostructures. 

 
Theoretical modeling and simulation play an important role in understanding the subtle and complex behavior of 

nanostructures. Atomic simulations can capture the microscale mechanism of nanostructures, but they are limited to 
very small systems due to their computational cost. 

Nanostructure modeling is the computation of the positions and orbitals of atoms in arbitrary nanostructures [1].  
Accurate atomic-scale quantum theory of nanostructures and nanosystems fabricated from nanostructures enables 

precision metrology of these nanosystems and provides the predictive, precision modeling tools needed for engineering 
these systems for applications including advanced semiconductor lasers and detectors, single photon detectors, etc [2].  

The progress of computer modeling of nanostructures depends very much on the power of existing computers and 
the efficiency of computational algorithms. To calculate complex nanosystems, such as nanorobots, consisting of bil-
lions of atoms, a computer needs to calculate a huge number of equations of quantum mechanics. This process can take 
from a few minutes to tens or even hundreds of years. 

Therefore, it is expedient to use cloud computing for precise nanosystem modeling, which allows reducing the time 
of computing by using powerful remote servers. This allows researchers and engineers to save money on the powerful 
data centers, and use existing ones, paying only for the used computing time. 

Cloud computing (CC) involves sending outgoing parameters of the nanosystem to the remote servers which can 
process data much faster than PCs and getting only the result of modeling. Scientist do not have to care about the mod-
eling process. 

Figure 1 shows some of uses of CC which can help simulate a nanostructure. 
Top benefits of cloud computing 

include [3]: 
1. Cost. Cloud computing elimi-

nates the capital expense of buying 
hardware and software and setting up 
and running on-site datacenters - the 
racks of servers, the round-the-clock 
electricity for power and cooling. 

2. Speed. Most cloud computing 
services are provided self service and 
on demand, so even vast amounts of 
computing resources can be provi-

sioned in minutes, typically with just a few mouse clicks, giving a lot of flexibility and taking the pressure off capacity 

 
Figure 2 – Angle δ in the neutral position, 
with hyperpronation and hypersupination 

 

 
Figure 1 – Uses of cloud computing 

 



МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТЕХНІЧНИХ 
І БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ОБ’ЄКТАХ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
153 

planning. 
3. Global scale. The benefits of cloud computing services include the ability to scale elastically. In cloud speak, that 

means delivering the right amount of IT resources - for example, more or less computing power, storage, bandwidth - 
right when its needed and from the right geographic location. 

4. Productivity. On-site datacenters typically require a lot of “racking and stacking” - hardware set up, software 
patching and other time-consuming IT management chores. Cloud computing removes the need for many of these tasks. 

5. Performance. The biggest cloud com-
puting services run on a worldwide network 
of secure datacenters, which are regularly 
upgraded to the latest generation of fast and 
efficient computing hardware. This offers 
several benefits over a single corporate data-
center, including reduced network latency for 
applications and greater economies of scale. 

6. Reliability. Cloud computing makes da-
ta backup, disaster recovery and business 
continuity easier and less expensive, because 
data can be mirrored at multiple redundant 
sites on the cloud provider’s network. 

Most cloud computing services fall into 
three broad categories: infrastructure as a ser-

vice (IaaS), platform as a service (PaaS) and software as a service (SaaS). These are sometimes called the cloud compu-
ting stack, because they build on top of one another.  

The most appropriate type for goals of nanostructure modeling and simulations is SaaS because it is cheap but, at the 
same time, provides all needed functions. 

Software-as-a-service (figure 2) is a method for delivering software applications over the Internet, on demand and 
typically on a subscription basis. With SaaS, cloud providers host and manage the software application and underlying 
infrastructure and handle any maintenance, like software upgrades and security patching.  

Not all clouds are the same. There are three different ways to deploy cloud computing resources (fig.3): public 
cloud, private cloud and hybrid cloud [3]. 

Public clouds are owned and operated 
by a third-party cloud service provider, 
which deliver their computing resources 
like servers and storage over the Inter-
net. With a public cloud, all hardware, 
software and other supporting infrastruc-
ture is owned and managed by the cloud 
provider. You access these services and 
manage your account using a web brows-
er. 

Private clouds refer to cloud compu-
ting resources used exclusively by a single 
business or organisations. A private cloud 
can be physically located on the compa-
ny’s on-site datacenter. Some companies 
also pay third-party service providers to 
host their private cloud. A private cloud is 
one in which the services and infrastruc-

ture are maintained on a private network. 
Hybrid clouds combine public and private clouds, bound together by technology that allows data and applications 

to be shared between them. By allowing data and applications to move between private and public clouds, hybrid cloud 
gives businesses greater flexibility and more deployment options. 

All of deployment models have a lot of advantages and can be used for modeling of nanostructures and nanosystem. 
To sum up, cloud computing is a perfect idea for those who wants to create complex precise nanostructures and 

nonosystems but aren’t ready to spend a huge amount of money for datacenters and computer power. 
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Figure 2 – Management model of SaaS 

 

 
Figure 3 – Deployment models of cloud computing 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОБУВАННЯ ПРИХОВАНИХ ДАНИХ З РЕЗУЛЬТАТІВ 
ОПИТУВАНЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

Іщенко А.В., Коваль С.С. 
Науковий керівник – Шевченко І.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: allina.ishchenko@gmail.com 
Досліджуються особливості соціальних опитувань в період проведення передвиборчих кампаній. Пропонується 
інформаційна технологія добування прихованих даних з результатів опитувань громадської думки з застосу-
ванням глибокої обробки даних методами інтелектуального аналізу даних. 
Ключові слова: опитування, вибори, аналіз, кореляція, прогнозування. 
 

INFORMATION TECHNOLOGY TO EXTRACT HIDDEN DATA FROM PUBLIC OPINION POLLS 
Ishchenko A., Shevchenko I., Koval S. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: allina.ishchenko@gmail.com 
The peculiarities of social polls during the period of pre-election campaigns are explored. The information technology 
of extraction of the hidden data from the results of public opinion polls with the use of deep processing of the data by 
methods of the intellectual data analysis is offered. 
Key words: poll, election, analysis, correlation, forecasting. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На якість суспільного життя впливають різні чинники: економічні, політичні, 
соціальні. Щоб дізнатися об’єктивну думку про проблему, що склалася, і тим самим скоротити число протиріч 
дуже важливо проводити опитування громадської думки. Слід зауважити, що точка зору громадськості склада-
ється досить стихійно, на неї впливають засоби масової інформації, реклама, інтернет-блоги та соціальні мере-
жі. Особливо активно проводяться дослідження в період проведення виборів, адже саме тоді активізується про-
паганда. В результаті аналізу існуючих методів обробки результатів опитувань [1-2] виявлено, що вони не задо-
вольняють сучасним потребам. 

Метою роботи є підвищення якості результатів аналізу опитувань громадської думки шляхом глибокої об-
робки методами інтелектуального аналізу даних.  

В результаті глибокої обробки отриманих даних надається можливість виявлення кореляції між відповідями 
респондентів і прогнозування ставлення суспільства до ймовірних ситуацій в державі. Окрім того, визначення 
кореляції між запитами різних верств суспільства і змістом передвиборних програм, дій і виступів кандидатів 
може підвищити якість передвиборчих кампаній і знизити можливості фальсифікації результатів виборів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для реалізації поглибленого аналізу даних створено ієрархічну 
структуру даних, яка дозволяє відокремити регіони опитування, категорії громадян, аспекти опитувань, питан-
ня та відповіді. Окрім того, розроблено удосконалену модель обробки даних, яка ґрунтується на нечітких коре-
ляціях.  

У відповідності до поставленої мети, з урахуванням структури оперативних даних, змістом комплексу роз-
роблених математичних моделей та методів, інформаційна технологія добування прихованих даних з результа-
тів опитувань громадської думки у період передвиборної кампанії містить наступні етапи: 

Етап 1. Аналіз політичних програм кандидатів на виборах і виокремлення з них пріоритетних задач і аспектів. 
Етап 2. Формування переліку питань щодо отриманих в попередньому етапі аспектів. Проведення соціологі-

чного опитування у різних категорій громадян. 
Етап 3. Первинна статистична обробка результатів опитувань. Розрахунок пріоритетів аспектів життя для рі-

зних категорій громадян. 
Етап 4. Ранжування пріоритетних аспектів, що озвучено кандидатами, та аспектів, що цікавлять громадян. 
Етап 5. Проведення кореляційного аналізу з метою визначення зв’язків між запитами різних категорій гро-

мадян і аспектами, що озвучено кандидатами. 
Етап 6. Прогнозування результатів виборів. 
ВИСНОВКИ. Удосконалено модель структури даних і комплексу процедур обробки результатів опитувань і 

змісту передвиборних програм за рахунок введення в модель інтелектуальних процедур вилучення і обробки 
прихованих даних, що дає можливість підвищити якість результатів аналізу політичної ситуації і забезпечити 
інформаційну підтримку проведення передвиборних кампаній. Удосконалено інформаційну технологію оброб-
ки результатів опитувань громадської думки за рахунок використання методів і моделей інтелектуального ана-
лізу, що забезпечує можливість отримання додаткових даних і прогнозування ставлення суспільства до ймовір-
них ситуацій в державі. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА  
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Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина. E-mail: nyav007@gmail.com 
Негативное влияние пограничного слоя на слизистую оболочку в области обонятельной щели является фунда-
ментальным результатом, так как можно объяснить развитие хронических заболеваний полости носа, а также 
нарушений обонятельной функции респираторного генеза.    
Ключевые слова: аэродинамика, воздушный поток, обонятельная область, пограничный слой, носовая полость. 

 
STUDY OF THE NEGATIVE EFFECT OF AIR FLOW ON THE OLFACTORY CLEFT 

Avrunin O.G., Nosova Ya. V.   
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine, E-mail: nyav007@gmail.com 
Negative influence of the boundary layer on the mucous membrane in the region of the olfactory cleft is the fundamen-
tal result, as it can explain the development of chronic diseases of the nasal cavity, as well as violations of the olfactory 
function of respiratory genesis. 
Key words: aerodynamics, air flow, olfactory area, boundary layer, nasal cavity. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Обоняние играет важную роль в нашем взаимодействии с окружающей сре-
дой. Обонятельная система действует не только для выявления потенциальных опасностей в окружающей сре-
де, таких как дым, газ или пыль, но и влияет на наше питание, социальное поведение, и общее самочувствие. 
Возросший в последние годы интерес ученых к вопросам исследования обонятельной функции человека под-
тверждается тем фактом, что в 2004 году Ричард Аксель и Линда Бак получили Нобелевскую премию за откры-
тие семейства генов, кодирующих обонятельные рецепторы [1]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Вопросами аэродинамики дыхания на макроуровне за-
нимались многие ученые [1-3], однако следует рассмотреть влияние воздушного потока на слизистую оболочку 
в анотомически узком месте ноовой полости – обонятельная щель. Следует отметить, что исследование прово-
дилось с испытуемыми при нарушении обонятельной функции исключительно респираторного генеза. Воздуш-
ный поток в носовой полости может принимать как ламинарный, так и турбулентный характер.  

Рисунок 1 – Схематическое изображение распределения профилей скоростей в воздушном потоке. 
 

Турбулентный воздушный поток делится на турбулентное ядро и пограничный ламинарный пристеночный 
слой. В турбулентном ядре действуют силы турбулентного перемешивания, а в ламинарном пограничном слое 
действуют касательные силы вязкого трения. Таким образом, повышенная турбулизация воздушного потока 
будет способствовать высушиванию отдельных областей слизистой оболочки носовой полости, и как следствие 
травматизация слизистой с последующей морфологической перестройкой отдельных ее областей. Вычислить 
степень негативного влияния возможно при равнении толщины ламинарного пограничного слоя и величины 
неоднородности слизистой оболочки в обонятельной щели. 

ВЫВОДЫ. Благодаря комплексифицированию топографических и функциональных методов удается рас-
ширить возможности диагностики функциональных патологий, повысить их объективность, а также объяснить 
некоторые патофизиологические механизмы (патогенез заболеваний). Негативное влияние пограничного слоя 
на слизистую оболочку является фундаментальным результатом, так как можно объяснить развитие хрониче-
ских заболеваний полости носа. Выяснено, что толщина ламинарного слоя составляет порядка 1 мм, поэтому 
выступы слизистой оболочки подвергаются высушиванию при увеличении турбулизации потока в местах су-
жения носовой полости (обонятельная щель). 
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МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ДВОКОМПОНЕНТНОГО РОЗЧИНУ 
У БАГАТОШАРОВИХ КАРКАРСНО-НАСИПНИХ ФІЛЬТРАХ ВОДИ 

Білущак Ю. І.1,2, Чернуха О. Ю.1,2, Чучвара А. Є.1 
1Центр математичного моделювання Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 
НАН України, вул. Дж. Дудаєва, 15, м. Львів, 79005, Україна. E-mail: byixx13@gmail.com, davydoka@gmail.com  
2Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. E-mail: 
zaliznuchna6@gmail.com  
Побудовано математичну модель для опису конвективної дифузії у багатошаровому фільтрі. Розроблено метод 
знаходження точних розв’язків контактно-крайових задач масоперенесення з урахуванням дифузійного і кон-
вективного механізмів переносу та сорбційних процесів, який базується на застосуванні інтегральних перетво-
рень за просторовими змінними окремо в контактуючих областях. Побудовано аналітичні розв’язки задачі кон-
вективної дифузії для багатошарового фільтра. Розвинено метод числового інтегрування подвійного інтеграла 
зі змінними верхніми межами. 
Ключові слова: конвективна дифузія, багатошаровий фільтр, математична модель, чисельне інтегрування. 

 
MATHEMATICAL DESCRIPTION OF CONVECTIVE DIFFUSION OF TWO-COMPONENT 

SOLUTION IN MULTI-LAYERED FRAMED-FILLED-UP WATER FILTERS 
Bilushchak Y.1,2, Chernukha O.1,2, Chuchvara A.1 

1Centre of Mathematical Modelling of Y. S. Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics of 
Ukrainian NAS, D. Dudayev str., 15, Lviv, 79005, Ukraine. E-mail:  byixx13@gmail.com, davydoka@gmail.com  
2Lviv Polytechnic National University, S. Bandera str., 12, Lviv, 79013, Ukraine. E-mail:  zaliznuchna6@gmail.com  
The mathematical model is constructed for description of convective diffusion in a multi-layered filter. It is developed 
the method for determining the exact solutions of contact initial-boundary value problems of mass transfer with provi-
sion for both diffusive and convective mechanisms of transfer as well as sorption processes, which is based on integral 
transformations over space variables in the contacting regions. The analytical solutions are constructed for the problem 
of convective diffusion for the multi-layered filter. The method of numerical calculation of the double integral with var-
iable top limits is developed. 
Key words: convective diffusion, multi-layered filter, mathematical model, numerical integration. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема очистки води до стану питної, а також очистка побутових та проми-

слових каналізаційних стоків для вторинного використання відноситься до актуальних завдань сьогодення. Од-
ним з різновидів механічних фільтрів є насипні фільтри [1, 2], що складаються із зернистих засипок різних 
фільтраційних властивостей (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1 – Механічні фільтри та їх конструкційна схема  

Рис. 2 – Зернисті насипні багатофазні фільтри 
У таких конструкціях використовують: кварцовий пісок різних розмірів фракцій, гідроантрацит, алюмосилі-

кат, сульфовугілля тощо (рис. 3). Неперемішуваність фільтруючих прошарків забезпечується значною різницею 
їх густин.  

     
Кварцовий пісок 

3/6.2 смг  
Гідроантарацит 

3/6.1 смг  
Таблетована сіль 

3/17.2 смг  
Сульфовугілля 

3/12.1 смг  
Алюмосилікат 

3/89.2 смг  
Рис. 3 – Види засипок та їх густини 

Для очищення води у промислових масштабах зазвичай застосовують каркасно-насипні фільтри (рис.4), які 
є різновидом багатошарових фільтрів, і слугують для доочищення стічних вод та затримання грубих, колоїдних 
та розчинених часток, зокрема очистки від таких забруднювачів як нафтопродукти, мідь, залізо, цинк тощо [3]. 

В існуючих промислових системах очистки питної води та забруднених стоків (рис.4) широко використову-
ються багатошарові фільтри з різною пористістю шарів. Ефективність їхньої роботи істотно залежить від сорб-
ційних властивостей окремих шарів, пористості, а також відповідних геометричних параметрів [4, 5]. 

Визначення оптимальних характеристик фільтрів, режимів та часу їх ефективної роботи базується насампе-
ред на моделюванні процесів перенесення, що в них відбуваються. 
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a       b 

Рис. 4 – Системи промислової очистки питної води (a) та стічних вод (b) з використанням каркасно-насипних фільтрів  
 

Точний розвязок для такого класу задач неможливо знайти класичними методами математичної фізики. 
Крім цього, врахування одночасно дифузійної та конвективної складових, викликає значні труднощі при 
використанні числових методів. Робота присвячена моделюванню функціонування багатошарових фільтрів во-
ди на основі математичної моделі міграції домішкової речовини, коли водний розчин є двокомпонентним, а ті-
ло – багатошаровим. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Запропоновано підхід до математичного опису процесів кон-
вективної дифузії домішкових частинок, які супроводжуються їхньою сорбцію на скелет, у багатофазному бага-
токомпонентному тілі, що складається з етапів:  

̶ побудова математичної моделі у лінеаризованому варіанті; формулювання на цій основі контактно-
крайової задачі з урахуванням умов неідеального контакту на концентрацію забруднення, яке перено-
ситься з конвективно рухомим розчином;  

 ̶ подання невідомої граничної умови на нижній поверхні фільтра у вигляді еквівалентної сукупності 
неідеальних контактних умов і додаткового шару значної товщини конвективно рухомої води (резер-
вуар, в який стікає відфільтрована вода); 

 ̶ знаходження точного аналітичного розв’язку сформульованої контактно-крайової задачі з допомогою 
методу інтегральних перетворень окремо в різних пористих шарах фільтра;  

̶ комп’ютерне моделювання отриманих розв’язків, яке містить такі підетапи:  
 побудова алгоритмів для кожної структурної частини розв’язку контактно-крайової задачі для чи-

сельного аналізу:  
 концентрацій забруднюючих частинок у водному поровому розчині в усіх шарах фільтра та 

відповідних потоків маси з використанням відомого методу чисельного інтегрування, а саме Нью-
тона-Котеса замкненого типу за 7 і 10 вузлами; 

 концентрації частинок забруднення сорбованих на скелеті фільтра, для чого розробляємо новий ме-
тод чисельного інтегрування подвійного інтеграла зі змінними верхніми межами; 

 знаходження часу насичення фільтра на основі запропонованого нами алгоритму розв’язання 
нелінійного функціонального рівняння на відрізку невідомої довжини;  

 розробка програмного забезпечення та використання його для аналізу отриманих результатів. 
При формулюванні вихідних співвідношень моделі переносу забруднення в багатошаровому фільтрі вважа-

ємо, що довільна область кожного шару складається зі скелету та водного розчину, який заповнює поровий 
простір. Основними процесами, що розглядаються, є конвективна дифузія домішок та їхня сорбція скелетом.  

Рівняння балансу маси для порового розчину та домішкових частинок [6]: 
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де   – сумарна густина розчину, i  – густина компоненти i,  iic  – масова концентрація компоненти i, iJ
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дифузійний потік i -ї складової розчину, mi – потужність виробництва маси i-ї компоненти; 
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повна похідна за часом ( 0i  – водна компонента, 1i  – забруднююча речовина у конвективно рухомому роз-
чині, 2i  – у зв’язаному стані). 
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де 0
*  LD  – коефіцієнт дифузії домішки, 0

*  kk  – приведений кінетичний коефіцієнт процесу сорбції, 0  – 
стале значення густини розчину.  

На основі балансових співвідношень сформульована контактно-крайова задача, коли на границях контакту 
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виконуються умови рівностей хімічних потенціалів і сумарних масових потоків, які для концентрацій стають 
умовами неідеального масового контакту.  

Розв’язок сформульованої контактно-крайової задачі будуємо використовуючи інтегральні перетворення за 
просторовою змінною окремо в контактуючих областях, доозначуючи невідомі значення шуканих функцій на 
границях областей інтегральних перетворень за допомогою контактних умов. 

Встановлення ефективності роботи фільтра базується на знаходженні концентрації сорбованої домішки, яка 
для даної моделі отримана у вигляді подвійного інтегралу зі змінними верхніми межами. Для знаходження та-
кого типу інтегралів розроблений чисельний метод на основі квадратур у внутрішній області та триангуляцій-
ного розбиття вздовж змінної межі. 

Розрахунки часу насичення фільтрів представлені на рис. 5 та табл. 1. 

 
Рис. 5 – Час насичення *  для різних значень 

відношення коефіцієнтів концентраційної зале-
жності хімічних потенціалів в станах 1 і N  

0,5; 1; 2; 3  

Табл. 1 – Час насичення фільтра *  забрудненням за різ-
них значень коефіцієнта сорбції Na  

та швидкості конвек-
тиного перенесення Nv  в останньому шарі 

Na  *   
Nv  *  

0,01 1,6209  0,01 1,6209 
0,05 1,1409  0,05 1,1409 
0,1 1,1409  0,1 0,9914 

0,25 0,6011  0,25 0,4809 
0,5 1,5009  0,5 0,3209 

0,65 1,5009  0,65 0,2809 
0,85 0,8409  0,85 0,2019 

1 1,6809  1 0,1809 
1,25 1,3809  1,25 0,1208 
1,5 0,9009  1,5 0,0209 

1,75 0,9609  1,75 0,0112 
2 1,9209  2 0,0081 

2,25 1,9209  2,25 0,0073 
2,5 1,9209  2,5 0,0064 

 

 

ВИСНОВКИ. Запропоновано підхід до математичного опису процесів конвективної дифузії домішкових 
частинок, які супроводжуються їхньою сорбцію на скелет, у багатофазному багатокомпонентному тілі. 
Сформульовано основні модельні співвідношення процесів конвективної дифузії у багатошаровому фільтрі з 
урахуванням двох станів частинок – у конвективно рухомому розчині і на поверхні скелету. Розроблено метод 
знаходження точних розв’язків контактно-крайових задач масопереносу з урахуванням дифузійного і 
конвективного механізмів переносу та сорбції, який базується на застосуванні інтегральних перетворень окремо 
в контактуючих областях. Побудовано аналітичні розв’язки задачі конвективної дифузії для багатошарового 
фільтра. Розроблено комплекс програм, модулі якого дозволяють розраховувати: концентрацію забруднення, 
що переноситься із водним розчином через багатошаровий фільтр; потік частинок через довільний переріз 
фільтра; концентрацію домішкової речовини, яка сорбована на скелеті; час насичення забруднюючою 
речовиною фільтра. Встановлено основні закономірності процесу конвективної дифузії у фільтрі та 
проаналізовано вплив фізичних і геометричних параметрів на досліджувані функції. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 

Бажан О.В., Тимкович М.Ю.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна. E-mail: ebazhan@ukr.net 
Наводяться результати проведених експериментальних досліджень щодо можливості використання 
фотометричних даних обличчя в реконструктивно-відновлювальній хірургії. Пропонується програмний засіб, 
що призначений для збору антропометричних показників обличчя. Робота здебільшого націлена на проведення 
реконструкції форми зовнішнього носа. 
Ключові слова: реконструкція обличчя, пластична хірургія, нефункціональне моделювання носа.  
 

POSSIBILITIES OF USING PHOTOMETRIC DATA FOR SURGICAL RECONSTRUCTION 
Bazhan O.V., Tymkovych M.Y. 
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine, E-mail: ebazhan@ukr.net  
The results of experimental studies on the possibility of using photometric facial data in reconstructive-reconstructive 
surgery are presented. Proposed software designed to collect anthropometric indicators of a person. Work is mainly 
aimed at reconstructing the shape of the outer nose. 
Key words: facial reconstruction, plastic surgery, nonspecific nasal simulation. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні актуальність реконструктивної медицини зростає, вона стає однією з 
важливих галузей, що швидко розвивається. Кожного дня кількість проведених пластичних операцій зростає. 
Слід зауважити, що особливості галузі вимагають застосування індивідуального підходу до кожного пацієнта. 
Також підготовка хірургічного втручання включає етап планування, який повинен враховувати, як естетичні 
уподобання пацієнта щодо свого майбутнього зовнішнього вигляду, так і майбутні зміни, функціонування 
дихальних шляхів [1, 2].  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У роботі [3] були винесені висновки, що попит на використання 
технології віртуальної реальності для пластичної хірургії є значним, але наявні програмні засоби у більшості 
випадків є обмеженими у можливості використання різних шоломів віртуальної реальності, 
малофункціональними та дорогими. Тому розробка нових і більш доступніших програмних засобів з 
віртуальної пластичної хірургії є важливою задачею. В пластичній хірургії  є функціональна і не  функціональна 
частини, аналіз роботи направлений на нефункціональний розділ, який враховує естетичну складову після змін 
обличчя пацієнта. Порівнюючи з КТ, яка є найбільш інформативною і точною, при моделюванні 
нефункціональних хірургічних втручань достатньо фотограмметричних. Таким чином, нашою задачею було 
моделювання форми носа. Для дослідження ми використали фото добровольців у фронтальній та сагітальній 
площинах (рис. 1). 

Дуже важливо,  аби хірурги 
аналізували все обличчя, тому 
посилаючись на [4] аналіз повинен 
базуватися на прийнятих 
культурних стандартах, також 
мають враховуватись патологічні 
естетичні пропорції, які існують у 
пацієнтів різного етнічного 
походження. Це досягається за 
допомогою різних точок на обличчі, 
таких як : Glabella (G), Nasion (N), 
Rhinion (R), Subnasale (Sn), 
Pogonion (Pg), Menton (Me), Cervical 
point (C). Метою аналізу є: 
визначення зовнішніх деформацій, 
прогнозування основних 

анатомічних варіацій та визначення відповідних хірургічних втручань. До проведення операційної оцінки 
входить систематичне спостереження, обстеження та, безумовно пальпація. Завершення цієї комплексної оцінки 
до проведення хірургічного планування допомагає уникнути підводних каменів та сприяє виявленню загальних 
деформацій носа, які потребують хірургічного втручання.  

Аналізуючи роботу [5] бачимо, що в роботі орієнтири (точки) розділено на дві категорії, а саме ключові 
точки та вставлені точки. Ключові точки включають анатомічні та математичні орієнтири, визначені з 
урахуванням моделі антропометрії; встановлені точки-адреси є основою, яка допомагає точно визначити форму 
обличчя. В результаті проведеного дослідження, отримана модель включає 54 ключові точки і 44 встановлені 
точки, що відповідають різним областям обличчя.  

Таким чином, вирішено розробити програмне забезпечення для збору антропометричних даних задля 
проведення подальших досліджень. Для цього було використано Delphi 10.2 Community Edition. Отримане 
програмне забезпечення дозволяє проводити реєстрацію антропометричних орієнтирів за 2 проекціями (рис. 2). 

  

  
                                          а б                              

Рисунок 1 – Приклад проведеного фотометричного дослідження:  
a – фронтальна площина; б – сагітальна площина 
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В ході проведеного дослідження показана 
необхідність розробки спеціалізованих 
програмних засобів для реконструктивно-
відновлювальної хірургії. Спираючись на це, 
розроблено програмний засіб для збору 
показників за фотометричними 
дослідженнями. Наступним етапом є 
проведення морфометричних вимірів для 
отримання залежностей, які в подальшому 
будуть використовуватися для моделювання 
пластичних втручань на зовнішньому носі 
людини. Перспективою роботи є розробка 
програмного засобу для моделювання 
зовнішнього носа при нефункціональних 

реконструктивно-відновлювальних 
хірургічних втручань. 
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МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 

АНАЛІЗУ ПАРІВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРІ 
Бессараб М.Р.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
м. Кременчук, Україна, Е-mail: beatraid91@gmail.com 
Розглядається актуальна тема безконтактного виявлення слідів речовин в атмосфері. Наявність різних чинників, 
що заважають визначає високі вимоги до чутливості і селективності методів виявлення. Оптичні методи ди-
станційного контролю стану навколишнього середовища представляють собою перспективний напрямок при 
вирішенні поставленого завдання, оскільки в оптичному діапазоні спостерігається найбільш ефективну 
взаємодію випромінювання з речовиною. 
Ключевые слова: спектроскопія, методи виявлення, безконтактний лазер, небезпечні речовини. 

 
MODEL OF AUTOMATED LABORATORY COMPLEX FOR FLUORESCENT ANALYSIS OF POWDER 

POWDER FLOWERS IN AIR 
Bessarab M. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: beatraid91@gmail.com 
The present research concentrates on the urgent task of standoff detection traces of atmospheric contaminants. Different 
interfering factors make high demands of sensitivity and selectivity for detection methods. Optical methods of remote 
sensing are promising for solution this problem, because the most effective interaction of radiationwith matter is ob-
served in an optical range.. 
Key words: spectroscopy, detection methods, contactless laser, hazardous substances.. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема зберігання вибухових речовин (ВР) і контролю за їх станом останнім 

 
 

Рисунок 2 – Робоче вікно програмного забезпечення для 
збору антропометричних даних 
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часом набуває все більшого значення. Більшість з існуючих методів виявлення ВВ вимагають відбору проб і 
пробопідготовки. Саме тому завдання розробки нових методів дистанційного виявлення будь-яких проявів 
вибухових речовин є особливо актуальною і привертає пильну увагу як вчених-них, так і представників служб 
безпеки. 

Для вирішення завдання виявлення парів ВР необхідно застосовувати найбільш ефективні процеси взаємо-
модействие випромінювання з речовиною. Найбільш привабливим для його використання при розробці методів 
дистанційного виявлення є ефект флуоресценції, оскільки забезпечує найвищу чутливість. Однак використання 
флуоресценції для виявлення парів ВР сильно ускладнюється тим, що молекули ВР - складні молекули, отже, 
після їх порушення існує безліч способів безизлучательной релаксації. Тому вони не флуоресцируют або флуо-
ресцируют дуже слабо. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Застосування лазерної фрагментації дозволяє звести задачу 
виявлення ВВ до задачі виявлення більш простих молекул, спектроскопічні властивості яких добре вивчені і які 
мають чітко виражені резонанси. Для нітроароматіческіх з'єднань, таких як тринітротолуол (ТНТ, тротил), ха-
рактеристичними осколками є нітрогрупа [1]. 

Ідея застосування лазерної фрагментації полягає в тому, щоб звести задачу виявлення ВР до задачі виявлен-
ня більш простих молекул, спектроскопічні властивості яких добре вивчені і які мають чітко виражені резо-
нанси. Вибір молекули NO як характеристичного фрагмента має ряд пре-майн. По-перше, саме нітрогрупа 
визначає детонаційні властивості найбільш поширених ВР і є їх характерною компонентом. Подруге, функціо-
нальна група (C-NO2, N-NO2, O-NO2) має найменшу енергію зв'язку, і в процесі фотофрагментаціі вірогідна по-
ява NO-фрагментів. По-третє, молекули ВР мають широкий спектр та висока перетин поглинання (фрагмента-
ції) в околиці смуги спектра збудження NO-фрагментів, що дозволяє використовувати один і той же джерело 
випромінювання і для фрагментації, і для збудження фрагментів.В этой связи возникла необходимость постро-
ения математической модели двухступенчатого процесса фотофрагментации молекул ВР с последующим ла-
зерным возбуждением флуоресценции фрагментов оксида азота. 

На основі моделі двоступеневого процесу «фотофрагментація - ЛІФ» було отримано солідарності рівнян-ня 
для цього процесу. При виявленні парів ВР, локалізованих в шарі протяжністю ΔR на відстані R для числа фо-
тонів NS (R), що надійшли на фотоприймач, можна записати 

 
(1) 

де Wl – енергія зондуючого лазерного імпульсу; h – постійна Планка; νl – частота лазерного випромінюван-
ня; A0 – площа приймальної апертури; CBB – концентрація парів ВР; σ*i (wl ,ΔR,τl ) – ефективний перетин дво-
ступеневого процесу «фотофрагментація - ЛІФ» для парів конкретного (i) ВР; wi – щільність потужності лазер-
ного імпульсу; G(R) – геометричний фактор лидара; K0 – загальний коефіцієнт пропускання приймальної опти-
чної системи; T(R) – пропускання атмосфери на трасі лідар - об'єкт - лідар. 

Застосування моделі двоступеневого процесу «фотофрагментація - ЛІФ» зводилося до відшукання еф-
тивного перерізу σ* для цього процесу. При використанні отриманого лідарного рівняння було показано, що 
для розглянутого двоступеневого процесу при вкачіваніі в досліджуваний обсяг сумарної енергії WΣ = Wl m 
(Wl – енергія в лазерному імпульсі, m – число імпульсів, що випромінювали за час вимірювання) величина 
прийнятого лідарного сигналу залежить від щільності енергії wl лазерного імпульсу. При цьому виявляється, 
що для досягнення максимальної ефективності процесу виявлення необхідно забезпечити оптимальну щіль-
ність енергії зондуючого випромінювання в контрольованому обсязі. Для пари тротилу вона становить близько 
210 мДж / см2, для парів гексогену 240 мДж / см2 і не залежить від їх концентрації. 

Щільність енергетичної яскравості флуоресценції NO-фрагментів знайдемо як 

 
(2) 

де N* – концентрація збуджених лазерним випромінюванням фрагментів NO, які можуть флуоресцировать; 
h - по-стояти Планка; νf - частота випромінювання флуоресценції; τR - радіаційне час життя збуджених фрагме-
нтів NO (~ 206 нс). 

Щільність енергетичної яскравості розсіювання можна записати як 

 
(3) 

де I0 – поверхнева щільність потоку випромінювання; βπ – об'ємний коефіцієнт розсіювання назад. 
Використовуючи раніше отриману модель двоступеневого процесу «фотофрагментація - ліф» підрахували, 

що сигнал незміщеної розсіювання при концентрації парів ВВ на рівні 1 ppt буде майже на 10 порядків переви-
щувати сигнал флуоресценції, і ця різниця зростає в присутності більш щільного аерозолю. 

Використовуючи раніше отриману модель двоступеневого процесу «фотофрагментація - ліф» підрахували, 
що сигнал незміщеної розсіювання при концентрації парів ВВ на рівні 1 ppt буде майже на 10 порядків переви-
щувати сигнал флуоресценції, і ця різниця зростає в присутності більш щільного аерозолю. З вчених-те фактора 
просторового усереднення і вимог критерію виявлення необхідний рівень по-тиску перешкоди незміщеної роз-
сіювання повинен бути не гірше 13 порядків за величиною. Природно, що для менш замутненої атмосфери, 
наприклад, всередині приміщень, вимоги до рівня придушення можуть бути знижені на 2-3 порядки. 
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Оскільки флуоресценція NO-фрагментів зміщена в короткохвильову область щодо буджу-ного ви-
промінювання, то необхідно оцінити можливий вплив на сигнал антистоксових компонент комбінації-ційного 
розсіювання на складових атмосфери. 

Встановлено, що антистоксових комбінаційне розсіювання на основних компонентах атмосфери (O2, N2) 
обмежує чутливість методу виявлення нітросполук на основі одночастотне лазерного фотолізу з подальшим 
порушенням NO-фрагментів з другого коливального стану на рівні 4-5 ppb. Отримані цифри добре узгоджують-
ся з результатами роботи [2]. Досягнута гранична чутливих-ність складає приблизно 5 ppb. Для виділення сиг-
налу флуоресценції можна використовувати смуговий інтерференційний фільтр з пропущенням 50% в діапазоні 
225-240 нм і не більше 0,01% на довжині хвилі 248 нм. Ясно, що виділення такого широкого спектрального 
діапазону (225-240 нм) не дозволяє позбутися від антистоксових КР на основних компонентах атмосфери, яке і 

обмежує чутливість. 
Таким чином, для підвищення чутливості методу необхідно здій-

снювати спектральний розділі-ня Q-гілок азоту і кисню і смуги флу-
оресценції NO (236 нм). 

Експериментально нами було показано, що при поширенні лазер-
ного випромінювання в чистій атмосфері реєстрований в смугах 226 і 
236 нм шумовий сигнал квадратично залежить від інтенсивності зон-
дірующе-го випромінювання (рис. 1). Даний факт підтверджує при-
пущення про те, що підвищення щільності потужності зондуючого 
лазерного пучка до величини порядку 108 Вт / см2 приводитк виник-
нення шуму за рахунок обра-тання порушених молекул NO, N2 і O2 з 
основних компонентів повітря (O2, N2) в результаті многофо-тонних 
(в даному випадку двухфотонная) процесів. 

ВИСНОВКИ. Удосконалено модель двоступеневого процесу фо-
тофрагментаціі (фотолиза) молекул вибухових речовин з подальшим 
лазерним збудженням флуоресценції фрагментів оксиду азоту, отри-
мано лідарного рівняння для цього процесу. Показано, що для 

розглянутого двоступеневого процесу величина прийнятого лідарного сигналу залежить від щільності енергії 
лазерного імпульсу. При цьому виявляється, що для досягнення максимальної ефективності процесу виявлення 
необхідно забезпечити оптимальним ву щільність енергії зондуючого випромінювання в контрольованому об-
сязі. 
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СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДО ОФІСУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Богдан В.О., науковий керівник Самойлов А.М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: baggggvalik@gmail.com 
Розглядяється інформаційна система управління доступом, що автоматизує процес ідентифікації відвідувачів 
офісу організації. Маштабованість та розподіленість системи досягається завдяки приєднанню інтерфейсів RS-
485, RS-232 до шини Ethernet комп’ютерної мережі.   
Ключові слова: ідентифікація, інтерфейс, управління, сервер. 
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Article is devoted information system of control and management for educational institution of information systems are 
considered to minimize losses and increase the efficiency. It is set that scalability and system distribution is achieved by 
connecting the RS-485, RS-232 interfaces to the Ethernet network. 
Key words: control, management, server, identification. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній день посилення інтеграції інформаційних технологій в повсяк-

денне життя сучасного суспільства вимагає вирішення проблем масового доступу до офісу організації з метою 
забезпечення безпеки. Налагоджена інформаційна система доступу є невід’ємною частиною системи безпеки та 

 
Рисунок 1 –   Залежність шуму, що 

реєструється в смугах 226 і 236 нм при 
поширенні зондуючого випроміню-

вання в чистій атмосфері, від інтенси-
вності випромінювання 



МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТЕХНІЧНИХ 
І БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ОБ’ЄКТАХ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
163 

потребує повної інтеграції до комп’ютерної системи організації.  
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Завдання цієї роботи –  підвищення працездатності та швидко-

сті процесу ідентифікації відвідувачів та безпеки учбового закладу за рахунок застосування сучасних засобів 
ідентифікації.  

Cистема контролю та управління доступом (СКУД), що може функціонувати на базі мережі  Ethernet, або 
через інтерфейс зв’язку RS-232/RS-485, дозволяє контролювати вхід/вихід, і навіть спробу входу в недозволене 
доступом приміщення організації співробітника або відвідувача закладу, що охороняється. Система контролю і 
управління доступом  є комплексом технічних та програмних засобів безпеки, що до свого складу можуть 
включати пристрої для ідентифікації – зчитувачі, виконуючі пристрої, множину датчиків для реалізації системи 
доведення конструкції до потрібного положення, а також для реєстрації проходження через прохідну. Облік 
зареєстрованих проходжень через прохідну автоматично передається на персональний комп’ютер до автомати-
зованого робочого місця оператора. Приклад схеми мережі інформаційної системи контролю доступом зобра-
жено на рисунку 1. 

Система датчиків та виконавчі пристрої, ке-
ровані мікроконтроллером  що приймає дані 
зчитаних карток доступу зі зчитувального при-
строю, та передає отриману інформацію на ЕОМ 
та на сервер. Задовільна відповідь подає коман-
ду на електромагніт турнікету для  розблоку-
вання. Зв'язок між користувачем та СКУД здій-
снюється за допомогою персонального 
комп’ютера, через послідовний інтерфейс RS-
232/RS-485 на базі мережі  Ethernet. На прохід-
ній організації здійснюється установка турніке-
ту до якого вбудована система управління дос-
тупом. Співробітники отримують картки пропу-
ски, які необхідно піднести до зчитувача вста-
новленому на турнікеті. Інформація про пропуск 
зчитується, і у випадку якщо такий пропуск за-

реєстрований у системі, то електромагніт розблоковується та доступ до приміщення організації буде надано. 
Розблокувати турнікет також може оператор СКУД, якщо співробітник загубив пропуск або у іншому неперед-
бачуваному випадку.  

Облік всіх проходів через прохідну записуються в пам'ять та відображаються на ЕОМ оператора.  
ВИСНОВКИ. Таким чином, підвищення працездатності та швидкості процесу ідентифікації відвідувачів та 

безпеки учбового закладу здійснюється за рахунок застосування об’єднаної системи датчиків та виконавчих 
пристроїв на базі  інтерфейсу RS-485 та мережі  Ethernet, що дозволять забезпечити виконання головної задачі – 
контролю та управління доступом для учбового закладу. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА ЧЕЛОВЕКА ВСЛЕДСТВИЕ 
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Божко К.М., Котовский В.И., Тимофеев В.И., Назарчук С.С.  
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикор-
ского»  
Маслов В.П., Дунаевский В.И.  
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАНУ, г. Киев, Украина. E-mail: kotovsk@kpi.ua  
Приведены результаты моделирования процесса охлаждения кожного покрова человека вследствие испарения 
капель воды или пота. Полученные результаты представляют интерес при исследовании процесса терморегуля-
ции организма человека, что особенно важно при отборе и подготовки спортсменов.   
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Рисунок 1 – Схема мережі інформаційної системи  

контролю доступом 
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drops. The results obtained are of interest when studying the process of thermoregulation of the human body, which is 
crucial while selection and training of sportsmen. 
Key words: modeling, drop, thermoregulation. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Организм человека может отдавать тепло в окружающую среду в виде инфра-
красных лучей, излучаемых поверхностью тела (радиация); нагревом воздуха, омывающего поверхность тела 
(конвекция); испарением влаги (пот) с поверхности тела (кожи), легких и слизистых оболочек верхних дыха-
тельных путей. При появлении на коже человека капель воды или пота происходит их испарение. Процесс ис-
парения сопровождается отводом тепла от кожи в воздушную среду. При этом основными механизмами массо- 
и теплообмена являются диффузия и конвекция [1]. Научный и практический интерес представляет работа по 
моделированию процесса потовыделения и охлаждения кожного покрова человека в результате испарения ка-
пель воды или пота.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Максвеллом получено решение для скорости испарения капли сфериче-
ской формы в воздухе на основании диффузионной модели [1]. Решение, полученное Максвеллом, справедливо 
и для полусферических капель, расположенных на бесконечной плоскости (коэффициент формы при этом уме-
ньшают в два раза). В соответствии с теоремой Срезневского [1] можно утверждать следующее: если лежащая 
на поверхности сферическая капля испаряется так, что ее форма не меняется, то скорость испарения (убыль 
массы) пропорциональна радиусу капли, а площадь поверхности линейно зависит от времени, как в случае сво-
бодной капли. Максвеллом были также получены формулы для температуры капли при ее испарении [1]. При 
этом считается, что процесс испарения протекает стационарно и количество притекающего к капле тепла равно 
количеству тепла, израсходованному на испарение. В работе [2] помимо диффузии учитывается также тепло-
обмен за счет конвекции. В результате была получена обобщенная формула для температуры капли в момент 
времени t+t: 

 

Тd(t+t) = Тd(t) + t· fd[(Та – Тd) – Lj] / (md·сРd),                                                      (1) 
 

где: fd – площадь капли; Та – температура воздуха (атмосферы); Тd – температура капли;  – коэффициент кон-
векции; L – скрытая теплота испарения; j – массовый поток на единицу площади; md – масса капли; t – время; сРd 
– удельная теплоемкость воды.  

Массовый поток найдем из формулы Максвелла, приняв, что водяной пар подчиняется законам идеальных 
газов и температура капли Тd равна температуре водяного пара Т [1]:   

 

j = 2πDM(ρ0 – ρ∞) / RT,                                                             (2) 
 

где: М – молярная масса водяного пара; D – коэффициент диффузии пара; R – газовая постоянная; ρ0, ρ∞ – пар-
циальное давление водяного пара на поверхности капли и на удалении от нее. В формуле (2) учтена полусфери-
ческая форма капель и вдвое уменьшен размерный коэффициент, который изначально был равен 4π. 

Срезневский на основании теоремы подобия вывел также теорему, согласно которой скорость испарения 
подобных тел в газообразной среде пропорциональна их линейным размерам [1]. Частным случаем теоремы 
Срезневского является формула Максвелла для площади поверхности капли в зависимости от времени (здесь 
мы также уменшили вдвое размерный коэффициент, учитывая полусферичную форму капли): 

 

 f0 – fd = 4πD(c0 – c∞)t / γ,                                                                    (3) 
 

где: γ – плотность воды; c0, c∞ – концентрация водяного пара.  
При t → 0 также Тd(t+t) – Тd(t) → 0 и тогда, приняв Тd = Т,  из (1) – (3) получим:  
 

dTd / dt = [f0 – 4πD(c0 – c∞)t / γ]·[(Та – Тd) – 2πLDM(ρ0 – ρ∞) / RTd] / (md·сРd),                   (4) 
 

Масса полусферической капли радиуса r:  
 

md = (2 / 3)πγr3,                                                                                                                      (5)  
 

или, учитывая, что площадь поверхности испарения капли fd = 2πr2, получим:  
 

md = γfd
3/2/(3·21/2π1/2).                                                                         (6) 

 

Используя формулу (3) для (6) получим:  
 

md = γ[f0 – 4πD(c0 – c∞)t / γ]3/2 / (3·21/2π1/2).                                                        (7) 
 

Обозначив скорость уменьшения площади капли 4πD(c0 – c∞) / γ = A и,  введя константу В = 2πLDM(ρ0 –ρ∞) / R, а 
затем  подставив (7) в (4), получим:   

 

Td / dt = 3·(2π)1/2[(Та – Тd) – B / Тd] / сРdγ(f0 – At)1/2.                                   (8) 
 

Разделяя переменные, получим:  
 

dTd /{3·(2π)1/2 [(Та – Тd) – B / Тd]} = dt / сРdγ(f0 – At)1/2                                          (9)  
 

или:  
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dTd / (С1 + Тd +  С2Тd
-1) = – dt / С3(t0 – t)1/2,                                                (10)    

 

где: С1 = – Та; С2 = B/α; С3 = 3·(2π)1/2·α сРdγ·A1/2; t0 = f0 / A – интервал времени, за который капля полностью ис-
парится.  

Выполним расчет коэффициентов для Та = 293 ºК при относительной влажности воздуха 50 %. 
С2 = 2πLDM(ρ0 – ρ∞) / Rα.        
С2 = 6,28·2453·103 Дж/кг·21,9·10–6 м2/с·0,018 кг/моль (2,2 – 1,1) кПа / (8,31 Дж/мольК)·(5 Вт/м2К) = 160 К2. 
А = (12,56·21,9·10–6 м2/с·0,008 кг/м3) / 1000 кг/м3 = 2,2·10–9 м2/с.  
С3 = 2,505·5 Вт/м2К·4,2·103 Дж/кгК·1000 кг/м3 (2,2·10–9 м2/с)1/2 = 7,402 К–2с–1/2.  
Обозначим (C1

2 – 4C2)1/2 = Δ; T = Td. Интегрируя (10), получим: 
 

ln(T / Ta) – 0,5ln(T2 / (T2 + C1T + C2)) – 0,51ln((2T + C1 – Δ) / (2T + C1 + Δ) + С4 = –2( t0 – t)1/2/ (Ta
2С3)          (11) 

 

где С4 – константа интегрирования, которую определяют из начального условия, например, если капельки 
пота имеют вначале температуру человеческого тела, то следует принять при t = 0 T0 = 310 K. 

Уравнение (11) в неявном виде определяет зависимость температуры полусферических капель влаги, а сле-
довательно, и кожи человека, от времени при их высыхании. Зависимость, полученная для отдельной капли, 
будет справедлива при распространении ее на всю поверхность, если предположить, что капли распределены 
по ней равномерно и имеют одинаковые размеры. Таким образом, впервые аналитически получена временная 
зависимость температуры капель воды (пота) при наличии конвективного и диффузионного механизма тепло- и 
массообмена с воздушной средой.  

ВЫВОДЫ. Впервые аналитически получена временная зависимость температуры капель воды (пота) при 
наличии конвективного и диффузионного механизма тепло- и массообмена с воздушной средой. Полученные  
результаты имеют практическое значение при исследовании процесса терморегуляции в организме биологиче-
ского объекта, что особенно важно при отборе и подготовки спортсменов, а также представителей экстремаль-
ных профессий. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ВІДЧЕПА ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ  
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГІДРАВЛІЧНИХ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ 

Гера Б.В., Баб’як П.М., Бандрівський П.П. 
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна 
вул. Іванни Блажкевич, 12а, Львів, 79052, Україна. E-mail: gera-zen@ukr.net 
Запропоновано формулювання задачі про визначення параметрів руху відчепа на сортувальній гірці при засто-
суванні гідравлічних (точкових) уповільнювачів для його пригальмовування. Отримано і проаналізовано рів-
няння, що пов’язують швидкість, пройдений шлях та час руху відчепу в залежності від характеристик сортува-
льної гірки, рухомого складу та налаштування гідравлічних уповільнювачів. Налаштуванням уповільнювачів 
забезпечуються нормативні переміщення і швидкість відчепу при з’єднанні з іншими вагонами формованого 
складу. 
Ключові слова: сортувальна гірка, нелінійне рівняння руху, гідравлічний уповільнювач, відчеп залізничних 
вагонів, сили опору рухові вагонів.  
 

MATHEMATICAL MODELING OF MOVEMENT OF TRAILER OF RAILWAY CARS  
WITH APPLICATION OF HYDRAULIC CONSTRAINERS 

Gera B., Babiak P. Bandrivskyi P. 
Dniprovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan 
Ivanny Blazhkevych str., 12a, Lviv, 79052, Ukraine. E-mail: gera-zen@ukr.net 
The formulation of the problem of determining the parameters of the trailer motion on a sorting hill for the use of hy-
draulic (point) retarders for its retarding is proposed. The equations connecting the speed, the traversed path and the 
time of motion of the link in dependence on the characteristics of the sorting roller, rolling stock and the setting of the 
hydraulic retarders were obtained and investigation carried out. The settings of the retarders provided the standard dis-
placement and the speed of the coupling when connected to other wagons of the carriage of cars. 
Key words: sorting roller, nonlinear equation of motion, hydraulic retarder, trailer of railway cars, forces of resistance 
of motor cars.  

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Переформування залізничних составів проводять на сортувальних гірках, де ві-
дчепи вагонів, що призначені на різні напрямки, спрямовуються на відповідні сортувальні колії. Для цього від-
чепи вагонів приводять в рух, спускають з гірки, пригальмовують, спрямовують на сортувальну колію і зчіп-
люють з іншими вагонами. При зчепленні швидкість вагонів повинна задовольняти нормативні вимоги, що за-
безпечують їх цілісність і збереження вантажів. Вагонні уповільнювачі, що застосовуються без системи автома-
тичного регулювання руху, навіть при високій кваліфікації працівника гірки не завжди забезпечують достатню 
точність зміни швидкості відчепа і не гарантують проходження ним потрібної відстані. Крім того вони ство-

mailto:gera-zen@ukr.net
mailto:gera-zen@ukr.net
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рюють занадто багато шуму, що не вкладається в норми рівня звукового забруднення на залізничному транспо-
рті. Серед інших засобів для усунення цих недоліків розглядається можливість встановлення на гірці гідравліч-
них уповільнювачів, але це вимагає додаткових досліджень для технічного і економічного обґрунтування таких 
змін. 

У цій роботі розглядається один із можливих підходів до побудови математичної моделі руху відчепа при 
застосуванні гідравлічних уповільнювачів. Передбачаються різні випадки зміни зовнішніх умов, і можливість 
автоматизованого регулювання переміщення відчепа на потрібну відстань.  
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При моделюванні руху відчепа використовуємо метод 
спрямлення колії, коли рух описується на горизонтальній прямій, а вплив профілю, кривизни колії та інші 
фактори впливу на рух враховуються запровадженням відповідних сил опору рухові. Приймаємо, що відчеп 
масою  m , який отримав в момент часу початкового відліку 0tt   швидкість 0v , далі рухається під дією сил 
взаємодії з колією та гальмуючих пристроїв сортувальної гірки. Рівняння руху відчепа з урахуванням дії 
силових факторів запишемо у вигляді   
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Тут позначені )(tv , )(ts  - функції швидкості та переміщення,  - відношення маси частин, що обертаються до 
загальної маси  m  відчепа,   00 vW  - залежна  від швидкості сила опору рухові,  sW1  - сила, що залежить від 

місця знаходження відчепа на сортувальній гірці, 0),( vsF  - приведена сила дії гальмівних пристроїв.  
Система рівнянь (2) розглядаємо з умовою  

0)( tv ,       (2) 
що передбачає рух лише в одному напрямку, та з початковими умовами  

00)( sts  , 00)( vtv  .     (3) 
Отримані експериментально формули для питомих опорів   QvW /0  ( Q  - вага вагона ) приведені у довідни-

ках та інших доступних джерелах, що пов’язані з теорією руху поїздів [1-4]. Це дає можливість записати на-
ближену формулу залежності сили опору  vW0  від швидкості для кожного типу рухомого складу у вигляді 
квадратичної функції з відомими коефіцієнтами. Для відчепа сила опору складатиметься із сумарної сили опору 
його вагонів. 

Для встановлення вигляду функції  sW1 , що залежать від місця знаходження відчепа розіб’ємо сортувальну 

колію довжини  L  на однорідні ділянки  kk ll ,1  ( Kk ;1 ). На окремих ділянках, що мають ухил опір приймає 
постійні значення (питомий опір приймається i ‰, тобто рівним ухилу в проміле ). На підйомі ставимо знак 
+, на спуску  – . Якщо ділянка горизонтальна, ухил і відповідно опір дорівнюють нулю. В кривих ділянках опір 
колії приймаємо обернено пропорційним радіусу  R  кривої. На прямих ділянках цей опір дорівнює нулю. При 
розрахунках такого опору використовуємо емпіричні формули з коефіцієнтами, що також приведені в [1-4]. 
При русі на ділянці з ухилом в кривій усі опори додаємо.  

Вигляд функції ),( vsF  визначається типом гальмівних пристроїв. На сортувальній гірці є гальмівні позиції 
– місця де гальмуються відчепи. Тут можуть застосовуватися декілька різних засобів гальмування - механічні 
кліщевидно-вагові, кліщевидно-нажимні уповільнювачі, де гальмування здійснюється натискуванням гальмо-
вими шинами, що розташовані уздовж рейок, на бандажі коліс, і додатково можуть використовуватися гальмів-
ні башмаки. На кожній гальмівній позиції вважаємо відомими межі силової дії гальмуючих пристроїв і сила 
гальмування приймається постійною в цих межах, тобто функція ),( vsF  приймає постійні додатні значення на 
в місцях гальмівних позицій і рівна нулю на решті ділянках колії сортувальної гірки. В залежності від швидкос-
ті також може вибиратися її величина.  

При використанні гідравлічних (точкових) регуляторів швидкості з відповідним налаштуванням можна 
утримувати рівень швидкості відчепів в заданих межах [5]. Для розрахунків проходження відчепом гідравліч-
них уповільнювачів їх силу опору ),( vsF  приймаємо еквівалентною дії, що відповідає втратам відчепом кіне-
тичної енергії на уповільнювачах при відповідному їх налаштуванні. Якщо на позиції гальмування, що відпові-
дає ділянці ),( 1 ii ll   довжиною 1 ii ll  розташовані  N  таких уповільнювачів, кожний з яких зменшує кінетичну 
енергію на  E  джоулів, то силу протидії рухові на цій ділянці вважаємо відомою, що розраховується за форму-

лою 
1


ii

r ll
NEF . Якщо швидкість менша деякого конструктивного значення mv , то гідравлічний уповільню-

вач не чинить опору.  
При такому вигляді зовнішньої дії задача зводиться до розв’язання рівняння Ріккаті на часових проміжках, 

де функції опору рухові приймають постійні значення, а це відбувається при проходженні відчепом однорідних 
ділянок колії. При цьому доводиться узгоджувати час і швидкість при переході з однієї ділянки до іншої. Тому 
при розв’язанні рівнянь (1) часові умови для наступної ділянки після проходження попередньої записуються 
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при ktt  , де kt  знаходимо з розв’язку рівняння klts )( . Використовуючи таку додаткову умову отримано 
розв’язок задачі (1)-(3) і проведено його дослідження для окремих типів вагонів та в залежності від налашту-
вання уповільнювачів.  

Цей розв’язок дозволяє також побудувати обернену функцію )(1 ts  , що дає можливість контролювати час 
проходження довільної відмітки сортувальної гірки і полегшує засвоєння моделлю даних вимірювань часу і 
швидкості відчепа. Поєднання розв’язку задачі (1)-(3) з даними вимірювань покращують керування рухом за 
допомогою уповільнювачів.    

ВИСНОВКИ. Запропонована математична модель поряд з використвнням виірювань часу і швидкості  
дозволяє передбачати і контролювати режими руху відчепа на сортувальній гірці з метою визначення налашту-
вань уповільнювачів для забезпечення нормативних швидкостей зчеплення вагонів. Це може також служити 
основою автоматизованої системи розпуску вагонів, що дозволить підвищити ефективності керування гальмів-
ними пристроями.  
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ПРО ОДНУ ДИНАМІЧНУ ЗАДАЧУ ДЛЯ БАГАТОШАРОВОЇ НАПІВПЛОЩИНИ  
З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ 

Глухов Ю.П. 
Інститут механіки імені С.П. Тимошенка Національної академії наук України,  
вул. Нестерова, 3, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: gluchov.uriy@gmail.com 
Досліджено вплив початкових напружень і швидкості руху поверхневого навантаження на значення коренів 
характеристичних рівнянь для елементів шаруватої напівплощини. Проведена оцінка можливих значень коренів 
характеристичних рівнянь.  
Ключові слова: багатошарова напівплощина, початкові (залишкові) напруження, рухоме навантаження. 

 
ABOUT ONE DINAMIC TASK FOR A LAYERED SEMISPACE WITH INITIAL STRESSES 

Glukhov Yu. 
S. P. Timoshenko Institute of Mechanics, National Academy of Sciences of Ukraine, 
Nesterova st., 3, 03057, Kyiv, Ukraine. E-mail: gluchov.uriy@gmail.com 
Influence of initial stresses and speed of the surface load on values of roots of characteristic equations for elements of a 
layered semispace is researched. The assessment of possible values of the roots of characteristic equations was estimat-
ed.  
Key words: multi-layered semispace, initial (residual) stresses, moving load. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ця робота продовжує цикл робіт, присвячених дослідженню динамічних 
процесів в багатошарових попередньо напружених конструкциях при рухомому навантаженні. У межах 
лінеаризованої теорії пружності для тіл із початковими напруженнями [1] досліджено вплив початкових 
напружень і швидкості руху поверхневого навантаження на значення коренів характеристичних рівнянь для 
елементів шаруватої напівплощини.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Задача розглянута в рамках постановки, викладеної в работі 
[2]: на пружну багатошарову напівплощину, що складається з плоских паралельних шарів діє поверхневе нава-
нтаження, що рухається з постійною швидкістю v . 

Припускаючи, що картина деформацій інваріантна відносно часу в системі координат, що рухається разом з 
навантаженням, при однорідному початковому деформованому стані рівняння усталеного руху елементів бага-
тошарового середовища можна записати у вигляді 
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нянь, що розглядаються. Корені { }
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12 0s s s sA Aη η   ,                                                               (2) 
де для стисливого матеріалі 
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а для нестисливого матеріалу 
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{ }sρ  - щільність матеріалу в природньому стані; { }sω , { }sκ  - параметри, що характеризують матеріал і стан еле-
мента шаруватого середовища у випадку стисливого і нестисливого матеріалу відповідно до [1], s  - номер еле-
мента шаруватого середовища. 

Таблиця 1 – Умови існування кратних коренів для стисливого матеріалу 
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s sd d    0 
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В таблиці 1 приведені умови існування кратних коренів для стисливого матеріалу. Виділені кольором еле-
менти таблиці відповідають кратним кореням характеристичного рівняння (2). В таблиці 1 використовуються 
слідуючі позначення: 
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В таблиці 2 вказані умови існування кратних коренів для нестисливих матеріалів.  
 

Таблиця 2 – Умови існування кратних коренів для нестисливого матеріалу 
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Величини, приведені в таблиці 2, визначаються по формулам 
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Із отриманих результатів маємо, що в загальному випадку для стисливих і нестисливих матеріалів існують 
дозвукові швидкості руху навантаження { }v ( 1,2)s

i i  , при  яких можливе існування дійсних кратних коренів.  
Крім того, рівняння (2) у випадку стисливого матеріалу має рівні нулю кратні корни при { }

12v = sc  і { }
11v = sc , а в 

випадку нестисливого матеріалу – при { }
1v = sc .  

ВИСНОВКИ. Аналіз отриманих результатів свідчить про суттєвий вплив початкових (залишкових) дефор-
мацій і швидкості руху поверхневого навантаження на значення коренів характеристичних рівнянь. Результати, 
отримані у цій роботі, можуть бути використані під час дослідження напружено деформованого стану еле-
ментів багатошарової основи при дії рухомого навантаження. 
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КОМП᾽ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ  
БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

Горєлов О.Ю., Кулинич Є.А., Яковенко А.О., Мосьпан Д.В., Юрко О.О. 
Керівник к.т.н., доцент Кухаренко Д.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.E-mail: dkuch100@gmail.com 
Запропоновано використовувати комп’ютерні технології для планування оперативних втручань. Це три триви-
мірні комп’ютерні моделі з можливістю розрахунку кількісних і якісних показників: модель окорухового апара-
ту, модель шлунку, модель черепа людини.   
Ключові слова: комп’ютерні моделі, комп’ютерні технології, оперативні втручання. 

 
COMPUTER TECHNOLOGIES FOR MODELING COMPLEX BIOLOGICAL SYSTEMS 

Gorelov O.,  Kulinich E., Yakovenko A. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: dkuch100@gmail.com 
The paper proposes to use computer technologies for the planning of surgical interventions. These are three-
dimensional computer models with the ability to calculate quantitative and qualitative indicators: the model of the 
oculomotor apparatus, the stomach model, the model of the skull of man. 
Key words: computer models, computer technologies, surgical interventions. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Оскільки існуючі методики проведення оперативних втручань базуються на па-

раметрах так званої «середньо статистичної людини» без урахування індивідуальної анатомічної будови, необ-
хідно уникнути виникнення тяжких, непередбачених наслідків. Застосування комп’ютерних технологій плану-
вання може значно прискорити і спростити роботу лікаря, допомогти йому уникнути власних помилок, підготу-
вати лікаря до можливого виникнення тяжких, небажаних, непередбачених ситуацій, а також можливі шляхи їх 
уникнення.  

МЕТА РОБОТИ. Метою  роботи є підвищення ефективності хірургічних планувань за допомогою 
комп’ютерних технологій.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
В роботі запропоновано використовувати 

комп’ютерні технології для планування оператив-
них втручань. Це три тривимірні комп’ютерні мо-
делі з можливістю розрахунку кількісних і якісних 
показників: модель окорухового апарату (рис. 1,а), 
модель черепа (рис.1,б), модель шлунку людини 
(рис.2).   

  
а б 

Рисунок 1 – Тривимірні комп’ютерні моделі з можливіс-
тю розрахунку кількісних і якісних показників: а). мо-

дель окорухового апарату [3], б).модель черепу [1] 
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ВИСНОВКИ. Головне завдання 
комп’ютерного планування – це ви-
бір, з багатьох можливих варіантів, 
найменш травматичного шляху здій-
снення хірургічного втручання для 
людини з урахуванням її анатомічної 
особливості. Авторами на основі те-
оретичних досліджень і експеримен-
тів розроблено засоби 
комп’ютерного планування хірургіч-
них втручань, які дозволяють 
об’єктивізувати процес планування і 
проведення хірургічного втручання, і 
як наслідок, це дозволяє підвищити 
ефективність хірургічних втручань 
на 27%.   
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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РОЗЧИНІВ 
Грушецький Д.Е.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
м. Кременчук, Україна, Е-mail: beatraid91@gmail.com 
Применение люминесцентного анализа, в отличие от других методов анализа растворов, позволяет определять ком-
поненты смеси без предварительного разделения ее на компоненты. Спектр люминесценции гомогенного вещества не 
зависит от длины волны возбуждающего света.     
Ключові слова: фотолюмінесценція, розчин, спектр, суміш. 
 

METHOD OF DETERMINATION OF THE COMPOSITION OF MULTIPLE COMPONENT SOLUTIONS 
Grushetskiy D. E. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: beatraid91@gmail.com  
The use of luminescent analysis, in contrast to other methods of analysis of solutions, allows you to determine the com-
ponents of the mixture without first separating it into components. The luminescence spectrum of a homogeneous sub-
stance does not depend on the wavelength of the exciting light. 
Key words: photoluminescence, solution, spectrum, mixture. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Люмінесцентний аналіз широко застосовується для ідентифікації речовин за їхніми 
спектрами люмінесценції і збудження люмінесценції. Застосування люмінесцентного аналізу, на відміну від інших 
методів аналізу розчинів, дозволяє визначати компоненти суміші без попереднього розділення її на компоненти. 
Спектр люмінесценції гомогенного речовини не залежить від довжини хвилі збуджуючого світла. Слідчий-но, наяв-
ність залежності спектра люмінесценції досліджуваного об'єкта від довжини хвилі збудження говорить про те, що 
даний об'єкт є сумішшю декількох речовин [1-3]. 

Відомі методи визначення спектрально-люмінесцентних характеристик компонент суміші по двумер-ним спект-
рах люмінесценції при відсутності апріорної інформації про компонентах суміші не задовольняють потреби аналізу 
сумішей з будь-яким числом компонент. Це обумовлено тим, що в одному випадку методи не дозволяють аналізувати 
суміші з числом компонент більше трьох, а в іншому випадку невідомо, чи сходиться метод до потрібного рішення в 
загальному випадку (для будь-якого числа компонент). 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Передбачається, що досліджувані суміші задовольняють та-
ким умовам: (I) анализируемая суміш є-ється адитивної, тобто спектр суміші являє собою адитивну суму спектрів 
індивідуальних компонент і (2) компоненти, що входять в суміш, повинні бути гомогенні. Предложеннsй метод 
"послідовних виключень" дозволяє однозначно визначати число компонент суміші, їх спектри люмінесценції і викли-
чу-дення люмінесценції при виконанні зазначених нижче випадків. 

1. Зареєстровані спектри люмінесценції суміші і шукані спектри люмінесценції та збудження люмінесценції ком-

  
Рисунок 2 – Тривимірні комп’ютерні моделі з можливістю розрахунку 

кількісних і якісних показників. Модель шлунку людини [2]. 
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понент суміші не містять негативних значень. 
2. Область збудження люмінесценції і область реєстрації люмінесценції суміші не перетинаються один з одним. 
3. Для спектрів люмінесценції компонент суміші виконується умова неповного попарного перекривання. Его 

означає, що для спектрів люмінесценції кожної з пари компонент суміші існують області довжин хвиль, в якій кожна 
з компонент люминесцирует окремо, тобто присутній люмінесценція однієї компоненти і відсутня люмінесценція 
інший. У розробленому нами способі "послідовних виключним видом-чень '' використовується окремий випадок 
умови: для кожної пари компонент суміші існують області довжин хвиль, що безпосередньо примикають до довгох-
вильової і короткохвильової кордонів сумарною області лю-мінесценціі обох компонент, в яких кожна з цих двох 
компонент люминесцирует по окремо. Зокрема, з цього випливає, що на кордонах зареєстрованих спектрів люмінес-
ценції суміші повинна бути відмінна від нуля люмінесценція не більше ніж однієї компоненти. 

Вихідний двовимірний спектр люмінесценції суміші розглядається як набір векторів 

0 1{Y ( ),Y ( ),...,Y ( ),}j j j j mV    где j = 0,...,k – нумерує довжини хвиль збудження; 1 - довжина хвилі реєстра-
ції люмінесценції; i = 0, .., m - нумерує довжини хвиль люмінесценції. Кожен з даних векторів є зареєстрований 
спектр люмінесценції при певній довжині хвилі збудження. При визначенні спектрів збудження люмінесценції 
компонент цей набір векторів розглядається як матриця розмір-ністю kхm, рядки якої відповідають спектрах 
люмінесценції суміші при різних довжинах хвиль збудження, а стовпці -спектр збудження люмінесценції 
суміші при різних довжинах хвиль реєстрації люмінесценції. Для визначення спектрів люмінесценції компо-
нент суміші використовуються в повному обсязі вектори Vj, що входять в зареєстрований двовимірний спектр 
люмінесценції суміші, а тільки п (п-число компонент суміші) векторів, відповідних репрезентативним спектра-
ми. Під репрезентативними спектрами маючи на увазі-ються спектри люмінесценції суміші з набору зареєстро-
ваних, які найбільшою мірою є лінійно-незалежними і найбільш повним чином описують простір розмірністю 
п, займане шуканими спектрами люмінесценції компонент. 

Визначення числа компонент суміші в даному випадку зводиться до задачі визначення розмірності про-
простору за його заданим до векторів. Розроблена в даній роботі процедура ортогоналізації поряд з визначен-
ням числа компонент суміші дозволяє також отримати інформацію про те, які з зарегистриро-ванних спектрів 
люмінесценції суміші є найбільшою мірою лінійно-незалежними, і саме вони використовуються в подальшому 

для визначення спектрів люмінесценції компонент. Перед початком процедури вектори jV  нормуються. Норми 
векторів обчислюються за формулою: 

2
,

1

m

j j i
i

N V


        (1) 

де ,j iV  - елементи вектора jV , т - розмірність вектора. 

Процедура ортогоналізації складається з k-1 кроків. Перед початком 1-го кроку на місце першого вектора jV , 
ставиться вектор, який має максимальну норму. На кожному (l-му) кроці проводиться ортогонапізація всіх, хто ли-
шився неортогоналізованнимі векторів. 

Після завершення процедури ортогоналізації здійснюється визначення числа люминесцирующих компонент су-
міші (n). Для цього запропоновано наступний критерій. Число компонент суміші визначається по мак-симально но-

меру (n) ортогоналізованного вектора (j 1,..., )jV k , для норми якого ще виконується система нерівностей: 
' ' ' '
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де '
nN , '

1nN  , '
2nN  , '

3nN   – значення норм ортогонапізованних векторів (j ,...,n 3)jV n  ; а - емпірично підбира-
ється параметр, який в більшості випадків, розглянутих в даній роботі, по-лага рівним 10. 

В роботі надається узагальнення методу "послідовних виключень" на випадок порушення умови неповного попа-
рного перекривання для будь-якої пари компонент суміші. Дана модифікація методу позво-ляет визначати число 
компонент суміші, визначати спектри люмінесценції та збудження люмінесценції компонент суміші, для яких умова 
неповного попарного перекривання спектрів люмінесценції виконано. 

Пропонована модифікація не дозволяє визначати спектри люмінесценції та збудження люмінесценції тієї пари 
компонент, для спектрів люмінесценції яких порушено умова неповного попарного перекривання. Для даних компо-
нент спектри визначаються з точністю до їх лінійного перетворення. 

Число люминесцирующих компонент суміші, і вибір репрезентативних спектрів люмінесценції здійснюється так 
само, як і в методі послідовних виключень. 

У процедурі визначення спектрів люмінесценції компонент виняток компонент, для яких виконана умова непов-
ного попарного перекривання, здійснюється аналогічно тому, як це робиться в методі "послідовних виключень". Спе-
ктри ж пари компонент, для яких ця умова порушена, виключаються одночасно. Для цього в роботі запропоновані 
два способи визначення множників. В результаті отримуємо n-2 (і - число компонент суміші) векторів, відповідних 
шуканим спектрах люмінесценції компонент, для яких умова неповного попарного перекривання виконано. Для пари 
компонент з порушеним умовою, отримуємо два вектора, відповідних лінійним комбінаціям їх спектрів люмінесцен-
ції. 
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Встановлено, що для кожної суміші існує свій гранично допус-
тимий рівень шуму, при якому ще виконується нерівність (2) для 
правильного значення n (n - число компонент суміші). У табл. 1 на-
ведені гранично допустимі рівні шуму для змодельованих сумішей. 

ВИСНОВКИ. Розроблено метод "послідовних виключень", 
який, при виконанні умови неповного попарного перекривання, 
дозволяє визначати спектрально люмінесцентні характеристики 
компонент суміші по дво-мірним спектрах люмінесценції. Ро-
зроблений метод принципово застосуємо для дослідження 
сумішей з будь-яким числом компонент. Працездатність методу 
"послідовних виключень" продемонстрована на змодельованої 
шестікомпонентной суміші (у відсутності шумів) і на реальних трьох- і четирехкомпонентних сумішах. 
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УТОЧНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ АТМОСФЕРНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ 
ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫМ ФОТОСЕНСОРОМ 

Димитров Ю.Ю., Кубов В.И.,  
Черноморский национальный университет им. П.Могилы, Николаев, Украина, E-mail: uriidymytrov@chmnu.edu.ua 
Кубова Р.М. 
Московский университет им. С.Ю. Витте, Москва, Россия. E-mail: rkubova@muiv.ru 
Рассматривается простая двухкомпонентная модель поглощения солнечного излучения в атмосфере. По резуль-
татам измерений фототока трехэлементного фотосенсора уточняются параметры сезонных и суточных вариа-
ций модели прозрачности атмосферы для фотоэлектрических батарей из кристаллического кремния.  
Ключевые слова: солнечная фотоэлектрическая батарея, модель инсоляции, прозрачность атмосферы. 

 
REVISION OF THE ATMOSPHERIC TRANSPARENCY MODEL PARAMETERS  

BY MEASUREMENTS WITH THREE-ELEMENT PHOTO-SENSOR  
Dymytrov Y., Kubov V.  
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine, E-mail: yuriidymytrov@chmnu.edu.ua 
Kubova R. 
Witte Moscow University., Moscow, Russia, E-mail: rkubova@muiv.ru 
A simple two-component model of the solar radiation atmosphere absorption is considered in the article. The results of 
measurements of seasonal and daily variations of  photo-current by three-elements photo-sensor are introduced to up-
date the atmospheric transparency model parameters for photo-electric silicon crystalline batteries. 
Key words: solar PV-panel, insolation model, atmospheric transparency. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Результаты экспериментальных исследований сезонных и суточных вариаций 
фототока [1-4] показывают, что, несмотря на изначальную сложность выражения для атмосферной прозрачно-
сти и их зависимость от спектральной чувствительности материала фотобатарей, вариации фототока и мощно-
сти – P, могут быть успешно аппроксимированы простым  выражением вида:  


cos/cos 1

100 TTSP  (1) 
Здесь: П0- плотность потока мощности вне атмосферы; S- площадь батареи; θ- угол падения излучения на бата-
рею; T0- эффективная прозрачность, независимая от наклонного пути в атмосфере (учитывает убыль того, что 
не доходит до поверхности земли); T1- прозрачность при вертикальном падении излучения на атмосферу  
(AM=1); χ- зенитный угол солнца; η- КПД  элемента (или коэффициент преобразования для тока).  

Параметры T0 и T1 в общем случае могут быть разными для разных типов батарей в зависимости от их спек-
тральной чувствительности. В частности, разными для батарей из кристаллического – c-Si, и аморфного – a-Si, 
кремния. [4]. Одной из проблем выделения влияния толщины атмосферы на поглощение солнечного излучения 
является доминирующее влияние  в (1) члена с зависимостью от угла падения - cos , при фиксированной ори-
ентации батареи в пространстве. В работе [2] была рассмотрена схема трехэлементного фотосенсора с элемен-
тами фиксированной ориентации (восток, юг и север), как более простая альтернатива системы, следящей за 
солнцем. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспериментальные измерения проводились на двух-
летнем интервале с 08.2016 по 09.2018. В качестве сенсоров использованы элементы из поликристаллического 
кремния – c-Si, с эпоксидным защитным покрытием.  

Таблиця 1 – Гранично допустимі рівні шуму  
для змодельованих сумішей. 

Число компонент 
 суміші 

Максимально 
 допустимий 

 рівень шуму (%) 2 20 
3 10 
4 8 
5 6 
6 4 
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Рис.1. Влияние атмосферной прозрачности на суточные вариации фототока сенсоров.  
 

На рис.1 показаны результаты моделирования и измерений суточных вариаций фототока для трех характер-
ных месяцев (зима, осень, лето). Результаты моделирования – верхняя группа графиков, иллюстрируют чув-
ствительность суточных вариаций фототока к изменениям коэффициента прозрачности T1. 

На нижних графиках рис.1 показаны результаты экспериментальных измерений – точки, и модель для подо-
бранных значений коэффициентов атмосферной прозрачности. Параметры модели – T0, T1, подбирались так, 
чтобы наилучшим образом воспроизвести суточные вариации фототока в безоблачных условиях на месячном 
интервале усреднения данных.  

Из графиков видно, что параметры прозрачности заметно меняются как в течение месяца (ото дня ко дню), 
так и в течение года. Эффективная прозрачность - T0, не зависящая от наклонного пути в атмосфере, меняется 
от 0.59 – летом, до 0.74 - зимой. Коэффициент прозрачности, определяемый наклонным путем в атмосфере – T1, 
меняется от 0.93 – летом до 0.87 – весной и осенью, и зимой имеет значение около 0.90. В результате совмест-
ного влияния двух составляющих прозрачности сезонный ход максимальных за сутки значений тока по каждо-
му сенсору (в безоблачных условиях) немного сглаживается. 

На рис.2 показаны результаты подекадной обработки экспериментальных данных по сезонным вариациям 
суточных максимумов фототока для элементов сенсора разной ориентации (W-запад, S-юг, E-восток). Верти-
кальные отрезки соответствуют диапазону изменений фототока в безоблачных условиях. Здесь же сплошными 
кривыми показаны расчетные значения фототока для подобранных значений коэффициентов прозрачности. В 
частности, для воспроизведения сезонных вариаций коэффициента T0 использовалась модель [4] разложения 
сезонного хода по коэффициентам ряда Фурье, а для коэффициента зависящего от наклонного пути в атмосфе-
ре – фиксированное значение T1=0.91. В расчетах было учтено, что эффективности преобразования отдельных 
элементов сенсора немного отличаются (менее чем на 5%), поэтому модельные кривые для восточного и запад-
ного сенсора не совпадают. Из графиков видно, что в эксперименте наблюдается сезонная асимметрия между 
восточным и западным сенсором. Это связано с тем, что вблизи поверхности земли в зимний период по утрам 
атмосфера менее прозрачна, в частности, из-за частых туманов. А летом атмосфера менее прозрачна вечером, 
из-за активного испарения влаги днем. 

 

 
Рис.2. Сезонный ход максимальных за сутки значений фототоков отдельных элементов трехэлементного сенсо-

ра в безоблачных условиях. Эксперимент – вертикальные отрезки, модель – сплошные кривые. 
 

Результаты моделирования по двухкомпонентной модели атмосферного поглощения [4] были сопоставлены  
с расчетными данными модели PV-GIS [5] для батарей из кристаллического кремния для условий безоблачного 
неба. Модель PV-GIS построена по данным международной сети наземных измерений солнечного излучения и 
результатов спутниковых измерений, и является некой экстраполяцией экспериментальных данных на точки 
между узлами сети. Обе модели дают очень близкие результаты как в сопоставлении между собой, так и при 
сопоставлении с экспериментальными данными. Но эти модели существенно отличаются по уровню сложно-
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сти. В отличие от модели PV-GIS [5], двухкомпонентная модель [4] имеет существенно более простую и физи-
чески более наглядную структуру, и позволяет описывать вариации тока не только для c-Si, но и для a-Si бата-
рей. 

ВЫВОДЫ. Результаты экспериментальных измерений фототока и сопоставления с международной моделью 
PV-GIS подтверждают возможность описания вариаций тока реальных батарей с помощью двухкомпонентной 
модели атмосферного поглощения. Можно надеяться, что двухкомпонентная модель поглощения в атмосфере 
позволит описать  сезонные и суточные вариации фототока для батарей с различными спектральными характе-
ристиками при соответствующем выборе наборов коэффициентов прозрачности атмосферы. 
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РОЗРОБКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОПАЛЕННЯМ БУДІВЛІ  
З АВТОМАТИЗОВАНИМ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ТЕПЛОВИМ ПУНКТОМ 

Когдась М.Г., Павлюков А.I. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
м. Кременчук, Україна, Е-mail: beatraid91@gmail.com 
Приводяться результати імітаційної моделі системи управління опаленням будівлі з автоматизованим індивіду-
альними тепловим пунктом. Проведено порівняльний аналіз динамічних процесів для досліджуваного автома-
тизованого ІТП з різними виконавчими механізмами.    
Ключові слова: модель, опалення, температура, індивідуальний тепловий пункт. 

 
DEVELOPMENT OF THE IMITATION MODEL OF THE SYSTEM OF HEATING OF BUILDINGS 

WITH AUTOMATED INDIVIDUAL HEATING POINT 
Kogdas M., Pavliukov A. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: beatraid91@gmail.com 
The results of simulation model of the system of heating control of the building with an automated individual thermal 
point are given. A comparative analysis of dynamic processes for the investigated automated IНP with different execu-
tive mechanisms was conducted. 
Key words: model, heating, temperature, individual heating point. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Застосування сучасних засобів автоматизації споживачів теплової енергії доз-

воляє знизити максимальну температуру теплоносія і забезпечити можливість роботи декількох джерел тепла 
на єдину мережу з можливістю ефективного функціонування кожного. Однак реконструкція і модернізація 
енергосистем на базі створення локальних систем автоматичного регулювання (САР), що окремо стоять будин-
ками у вигляді автоматизованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в цілому не дає економію газу й приз-
водить до виникнення зон з істотним надлишком або недоліком теплової енергії. Це пояснюється наявністю у 
більшості споживачів щодо недорогих теплових вузлів з водоструминними елеваторами, з самого початку не 
призначеними для спільної роботи в тепловій мережі з кількісним регулюванням теплоносія [1-2]. 

У зв'язку з цим важливим напрямом вирішення завдань енергозбереження є реконструкція існуючих об'єктів 
теплоспоживання будівель зі створенням енергоефективних автоматизованих систем диспетчерського керуван-
ня (АСДК) і обліку теплової енергії на основі сучасного обладнання з метою зниження витрат на теплопоста-
чання. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розрахунок і визначення основних динамічних характерис-
тик процесу опалення будівлі проводиться на базі імітаційного моделювання (ІМ) в математичному пакеті 
MATLAB. Загальна структура імітаційної моделі системи управління опаленням будівлі з автоматизованим 
ІТП, представлена на рис. 1. 

Імітаційні моделі (блоки T01 Sensor, T02 Sensor і T3 Sensor на рис.1) датчиків температури теплоносія і зов-
нішнього повітря спільно з перетворювальними елементами, в цілому, ідентичні, і розрізняються тільки зна-
ченнями параметрів: постійною часу датчика та коефіцієнтом перетворення датчика. 

На основі представленої імітаційної моделі досліджуємо вплив параметрів різних виконавчих механізмів 
при роботі з одним і тим же регулюючим органом і незмінних параметрах системи. Для цього використовуємо 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29065752
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РВ типу VB 2 (Danfoss). 

 
Рисунок 1 – Структура імітаційної моделі системи управління будівлі з ІТП 

 

У початковий момент часу t = 0 виконується перехід автоматизованого ІТП в режим зниженого теплоспо-
живання, шляхом зменшення температури T01 на 5 °C (за рахунок відхилення Td). Тривалість моделювання для 
досліджуваних випадків становить 1 ч. 45 хв. 

Результати імітаційного моделювання із застосуванням виконавчого механізму AME 20 показані на рис. 2. 
Результати імітаційного моделювання з виконавчим механізмом AME 30 показані на рис. 3. Аналіз зміни 

температури T01 в трубопроводі, що подає система опалення будівлі показує, що процес став коливальним, а 
характер перехідного процесу для температури T02 в зворотному трубопроводі не змінився. При цьому перере-
гулювання для температури T01 становить 6,25%, а загальне розрахункове споживання теплової енергії 1,1623 
ГДж  

 

 
а      б 

Рисунок 2 – Залежності зміни температур теплоносія в системі опалення (а) і витрати теплоносія на вводі 
ІТП (б) із застосуванням ІМ AME 20 

 

 
а      б 

Рисунок 3 – Залежності зміни температур теплоносія в системі опалення (а) і витрати теплоносія на вводі 
ІТП (б) із застосуванням ІМ AME 30 

 

ВИСНОВКИ. Порівняльний аналіз динамічних процесів для досліджуваного автоматизованого ІТП з різни-
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ми виконавчими механізмами показує, що збільшення швидкодії виконавчого механізму на базі AME 30 приз-
водить до функціонування його електродвигуна в режимі частого спрацьовування. Однак перехідні процеси 
коливального типу в системі повинні бути виключені, тому що вони сприяють передчасному виходу з ладу еле-
ктродвигуна ІМ. Отже, при зміні режиму теплоспоживання будівлі необхідно змінювати настроювальні коефі-
цієнти блоку регулювання (БР). Наприклад, в досліджуваному випадку необхідно зменшити значення Xи в 5 
раз. 

Уточнено наукові дані про те, що при переходы в режим пониженного теплоспоживання шляхом стрибко-
подібного зменшення на 5 °C температури теплоносія T01 на вводі в систему опалення будівлі з параметрами k 
= 0,8, τ1 = 305,5 с, τ2 = 1071,7 с, тривалість перехідного процесу по каналу регулювання "витрата G1 - темпера-
тура T01 "не перевищує 5 хв, а по каналу регулювання" температура T01 - температура T02 "становить 1,5 год. І 
визначається перехідними процесами в системі опалення будівлі; при цьому витрата G1 через регулюючий кла-
пан спочатку практично миттєво зменшується до 53,3%, а потім по експонентному закону зростає до 79,8%.  
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СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЕ АРМ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА МЕДИЦИНСКОЙ 
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томатизированного рабочего места врача. Установлено, что автоматизированное рабочее место может быть ор-
ганизовано как компьютерная система на базе Интернета с администратором баз данных, которым управляют 
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system with a DBA managed by modern DBMS such as SQL Server. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. По терминологии Всемирной организации семейных врачей (WONCA) семей-
ный врач – это специалист оказывающий первичную медико-санитарную помощь всем членам семmи. Семей-
ные врачи являються ключевым звеном в системах здравоохранения большинства государств. Около 80% всех 
проблем, связанных со здоровьем можно решить на первоначальном уровне [1]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Важность разра-
ботки правильних подходов к органи-
зации инфармационного обеспечения 
АРМ семейного врача требуют тщате-
льного похода к построению инфор-
мационных моделей поддержки при-
нятия решений семейным врачом. Це-
лью данного исследования является 
разработка структуры информацион-
ного обеспечения (ИО) для АРМ с ис-
пользованием реляционных БД. Зада-
чи исследования предполагают разра-
ботку оптимальних с точки зрения 
нормализации реляционных БД, кото-

 
Рисунок 1 – Схема структуры логического взаимодействий БД 
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рые когут стать составными частями ИО[2]. АРМ может бать организован как web-базированная компьютери-
зированная система с БД под управленим современных СУБД SQL-сервер. Для автоматизированного формиро-
вания выходной статистической информации в БД Классификаторы включен набор таблиц с информацией о 
формах медицинской документации в соответствии с Государственным стандартом управленческой докумен-
тации. Этот классификатор имеет вид таблиц Раздел→Подраздел→Класс→Подкласс→Группа по классифика-
ционной группировке в практике государственных стандартов. Схема логического взаимодействия БД приве-
дена на рис. 1. 

ВЫВОДЫ. Разработанная структура комплекса БД может стать основой ИО АРМ семейного врача. Каждая 
реляционная БД предназначена для хранения информации по отдельной предметной области: стандарты меди-
ко-санитарной помощи, классификаторы болезней и лекарственных средств, учет и диагностика пациентов.  
Предложенная схема взаимодействия БД обеспечит поддержку целостности данных, уменьшит трафик в сети 
на 25% и позволит семейному врачу максимально сосредоточиться на диагностике и лечении пациентов.   
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Наводяться результати розробки інформаційної моделі визначення ціни на товар за комплексом економічних 
показників, на основі яких визначається ціна на товар. Розроблено бальний метод ціноутворення, що спираєть-
ся на експертні оцінки і дозволяє включити до методу ціноутворення якісні критерії, які впливають на ціну то-
вару. 
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The results of the development of an information model for determining the price of goods by a set of economic 
indicators, based on which the price of goods is determined, are presented. The ball method of pricing is developed, 
which is based on expert estimations and allows to include in the pricing method qualitative criteria that influence the 
price of a product. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ціна і ціноутворення є важливими складовими функціонування ринкового ме-
ханізму. Перед усіма комерційними і багатьма некомерційними організаціями постає завдання призначення ці-
ни на свої товари та послуги. У зв'язку з цим підготовка фахівців будь-якої сфери діяльності повинна ґрунтува-
тися на глибоких знаннях процесу ціноутворення та особливостей цінового регулювання. Адже від цін багато у 
чому залежать досягнуті комерційні результати, а правильна чи помилкова цінова політика впливає на діяль-
ність та перспективний розвиток підприємства [1-2] . 

Відомі найрізноманітніші види цін на товари та послуги. У найзагальнішому вигляді ціни є результатом до-
мовленості між покупцем і продавцем товару чи послуги. Природно, що при здійсненні операції купівлі-
продажу продавець прагне встановити високу ціну на свій товар, а покупець – заплатити якомога менше. Най-
частіше виробник чи продавець товару призначає ціну вже на стадії планування напрямків своєї діяльності, що 
вимагає прогнозування можливих варіантів цін на свою продукцію. Це, в свою чергу, вимагає глибоких знань 
суті процесу ціноутворення та формування навичок встановлення оптимального рівня ціни [3]. 

Зазвичай виробник чи продавець товару призначає ціну на стадії планування напрямків своєї діяльності, що 
вимагає прогнозування можливих варіантів цін на продукцію. Це, в свою чергу, вимагає глибоких знань суті 
процесу ціноутворення та формування навичок встановлення оптимальних цін. Тому розробка моделей та алго-
ритмів для правильної орієнтації у ціновій кон'юнктурі ринку і проведення власної, ефективної для підприємця, 
цінової політики є досить актуальним завданням. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. При ринковому ціноутворенні реальний процес формуван-
ня цін відбувається не на виробництві, не на підприємстві, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку під 
дією попиту і пропозиції, товарно-грошових відносин. Ціна товару проходять перевірку ринком і остаточно 
формуються на ринку. Процес ціноутворення здійснюється на основі сукупності найбільш загальних правил 
формування ціни, пов'язаних в основному з макроекономічними особливостями господарської системи, а також 
із різними сферами ціноутворення. У зв'язку з цим методологічні принципи можуть бути загальними як для 
економіки в цілому, так і для групи суміжних галузей, виробництв [3]. Ці правила стосуються переліку витрат, 
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які включають до собівартості як розрахункову основу ціни і порядку відображення в ціні елементів прибутку. 
Методологія процесу ціноутворення єдина для будь-якої системи незалежно від того, хто її встановлює, періоду 
дії, сфери діяльності підприємства. На основі методології виробляється політика ціноутворення підприємства, а 
також його стратегія. 

Механізм ціноутворення в умовах ринкових відносин проявляється через ціни, їх динаміку. Динаміку цін 
формують два важливих фактори – стратегічний і тактичний [1]. Стратегічний фактор проявляється тоді, коли 
ціни утворюються на основі вартості товарів. Навколо вартості постійно відбуваються коливання цін. Тактич-
ний фактор виражається в тому, що ціни на конкретні товари формуються під впливом кон'юнктури ринку. Пе-
рший фактор – це фактор довгострокового, перспективного результату, другий може часто змінюватися (в днях, 
годинах і т.і.), оскільки динаміка кон'юнктурних зрушень дуже висока.  

У той же час при стійкому характері продажів ціна враховує такі фактори, як образ товару і імідж фірми. Ці 
фактори конкурентної боротьби називаються нецінові і включають в себе: технічний рівень продукції; якість 
продукції; терміни поставок; об'єм і терміни гарантійних послуг; ефективний патентний захист продукції;  на-
дійність, стійкість і доброчесність фірми [2]. 

Приймаючи рішення про вибір того чи іншого рівня ціни, керівництву підприємства доцільно спиратися на 
кілька цін, розрахованих для одного і того ж товару, оскільки це дозволить оцінити можливості отримання при-
бутку з різних сторін: виходячи з попиту на товар, якості продукції, сприймання цінності товару споживачем, 
рівня витрат на виробництво  і вибрати оптимальний рівень ціни в сформованій ринковій ситуації. 

При проектування інформаційних систем (ІС) використовують інформаційні моделі, що представляють об'є-
кти і процеси у формі малюнків, схем, креслень, таблиць, формул, текстів і т.і. Модель повинна враховувати 
якомога більше число факторів. Однак реалізувати таку модель досить скрутно, особливо в слабоструктурова-
них системах. Тому намагаються створювати моделі з простих елементів, з урахуванням їх мікро- і макросвя-
зей. Це дозволяє отримувати прийнятні результати. Розглянемо модель утворення ціни на товар на прикладі 
книжкового інтернет-магазину. 

Для побудови моделі ІС книжкового інтернет магазину потрібно врахувати основні етапи надходження то-
вару перед його вигрузкою на сайт. Перед вигрузкою товару на сайт, він проходе через чотири основних етапи: 
визначення ціни, оброблення контенту для товару, додавання контенту до товару та завантаження товару на 
сайт (рис 1).  

На основі розробленої інформаційної моделі ціна на товар в книжковому магазині визначається спираючись 
на бальний метод ціноутворення, який враховує такі фактори: автор, жанр, обладинка, тираж. 

Бальний метод полягає в тому, що на основі експертних оцінок значущості параметрів виробу для спожива-
чів, кожному параметру надається певна кількість балів, підсумовування яких дає оцінку техніко-економічного 
рівня виробу. Він незамінний в тих випадках, коли ціна залежить від багатьох параметрів якості, у тому числі 
від таких, які не піддаються кількісним порівнянням. До останніх відносять естетичність, дизайн, екологічність, 
органолептичні властивості (запах, смак, колір), модність тощо. 

 

 
Рисунок 1 – Модель ІС інтернет-магазину 

 

Алгоритм розрахунку ціни бальним методом: 
– вибір базового товару, на основі характеристик якого обчислюватися ціна нового аналогічного товару; 
– відбір основних параметрів, що характеризують якість товару; 
– нарахування балів по кожному параметру для кожного товару (бальну шкалу вибирають довільно, а оцінки 

проставляють експерти або споживачі); 
– підсумовування балів окремо по базовому і новому товарам; 
– розрахунок показника ціни одного бала. 
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ВИСНОВКИ. Побудована інформаційна модель системи книжкового інтернет-магазину дозволяє визначати 
ціну на новий товар, спираючись на такі зовнішні фактори, як краща пропозиція на ринку та включити до мето-
ду ціноутворення якісні критерії, що впливають на ціну товару, а саме: автор, жанр, обкладинка і тираж, які 
суттєво впливають на ціну такого товару як книжки. 

Включення бального методу ціноутворення до моделі ІС книжкового інтернет-магазину дозволить підвищи-
ти продаж товарів за рахунок прогнозування більш вигідної ціни на товар, спираючись на ціни конкурентів та 
дозволить магазину надати кращу пропозицію порівняно з іншими книжковими магазинами. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Використання всесвітньої павутини для пошуку роботи є сьогодні найбільш ак-
туальним і затребуваним способом. Пов'язано це із зручністю здійснення даних заходів. Для досягнення мети, 
громадянам потрібно лише мати персональний комп'ютер з виходом в інтернет. На сучасних сайтах пошуку 
роботи під час створення запиту через класичний пошук будуть виведенні сотні вакансій, для перегляду яких 
знадобиться велика кількість часу, і не всі вакансії будуть підходити користувачу, хоча вони і відповідають по-
шуковому запиту. Тому бажано мати рекомендаційну систему, яка за рахунок вивчення профілю користувача, 
дозволить визначити найкращі варіанти із існуючих вакансій та продемонструвати їх у першу чергу користува-
чу. 

У наші дні рекомендаційні системи вже досить поширені і мають велику кількість застосувань. В першу 
чергу, рекомендаційні системи використовуються в інтернет-комерції для того, щоб допомогти користувачам 
вибрати відповідні товари. Такі сервіси збирають інформацію про переваги користувачів і намагаються запро-
понувати їм корисні товари. Яскравими прикладами компаній, що використовують даний підхід, є Amazon, 
eBay, iTunes тощо. Інша важлива сфера застосування рекомендаційних систем - це допомога користувачам у 
виборі книг, музики і фільмів. Наприклад, сервіси Pandora, GoodReads, and IMDb використовують рекоменда-
ційні системи для цих цілей [1-2]. 

Тому використання інформаційних технологій для розробки рекомендаційних систем на професійних сайтах 
пошуку роботи є актуальною задачею, вирішення якої дозволить зберігати час користувачу, який використовує 
таку систему й робить сайт пошуку роботи більш привабливими, що збільшує кількість користувачів системи 
та постійно приваблює нових.  

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Рекомендаційні системи - це спеціальні програми, головна 
мета яких полягає у формуванні рекомендацій різних продуктів або сервісів для користувачів на основі їх пере-
ваг. На відміну від пошукових систем, для отримання від системи відповіді не потрібно чіткого завдання запи-
ту. Замість цього користувачеві пропонується оцінити деякі об'єкти з колекції, і на підставі цих його оцінок та 
порівняння їх з оцінками попередніх користувачів будуються припущення про смаки користувача і поверта-
ються результати, які формують для нього персоналізовану видачу [3]. 
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Залежно від того, які дані використовуються для розрахунку рекомендацій, системи діляться на три великі 
класи, що використовують такі методи: методи колаборативної фільтрації; методи, що аналізують вміст об'єк-
тів; методи, засновані на знаннях [4]. 

Методи колаборативної фільтрації просять кожного користувача системи висловити свою думку, виражену 
в певному числовому значенні, на деякій шкалі градації щодо висунутого проти нього ряду об'єктів. Основна 
ідея полягає в порівнянні між собою інтересів різних користувачів або об'єктів на основі цих оцінок. При цьому 
ніякої додаткової інформації про самих користувачів і об'єктах не використовується. Методи другого класу, 
навпаки, використовують вміст об'єктів для отримання рекомендацій. Але ці методи добре працюють в тих ви-
падках, коли вміст об'єктів представлено у вигляді текстів. Методи, засновані на знаннях, вимагають від корис-
тувача описати свої вимоги до потрібних йому об'єктів, а потім пошук відбувається з використанням бази 
знань, з якої вибирають об’єкти, що задовольнять висунутим вимогам. 

Враховуючі те, що на сьогоднішній день, відсутні уніфіковані рекомендації щодо проведення аналізу соціа-
льного профілю при формуванні рекомендацій щодо наявних вакансій, то виникає необхідність провести дослі-
дження та розробку моделей та систем формування рекомендацій щодо наявних вакансій з  елементами систе-
много аналізу. 

Опишемо алгоритм формування рекомендацій. В основі алгоритму лежить матриця, що складається з рей-
тингів (лайків, фактів покупки і т.і.), які користувачі (рядки матриці) присвоїли продуктам (стовпці матриці). 
Як правило, один користувач не зможе оцінити значну частку продуктів. Тому навряд чи буде багато продуктів, 
які готова оцінити значна частка користувачів. Це значить, що матриця R - сильно розріджена. 

Введемо так звані базові предиктори bi, a, які складаються з базових предикаторів окремих користувачів bi, і 
окремих продуктів ba, а також просто загальної середньої рейтингу по базі μ: 

       (1) 
де μ - середній рейтинг по базі; bi - середній рейтинг кожного i-того користувача соціальної мережі; ba - се-

редній рейтинг кожного а продукту. 
Для визначення тільки базових предикаторів необхідно знайти такі μ, bi, ba, для яких bi,a найкраще наближає 

наявні рейтинги. Оскільки тепер, коли зроблена поправка на базові предикатори, залишки будуть порівнянні 
між собою, цілком можливо буде отримати значення для факторів: 

        (2) 
де va - вектор факторів, що представляє продукт a; ui - вектор факторів, що представляє користувача i. 
Кращими будуть ті предикатори, які дають мінімальну помилку, яка визначається наступним чином: 

    (3) 
ВИСНОВКИ. Удосконалено метод формування рекомендацій шляхом додавання засобів аналізу даних про-

філів користувачів соціальних мереж, що дозволяє надавати додаткову інформацію користувачам щодо існую-
чих на даний момент вакансій. Удосконалена інформаційна технологія системи формування рекомендацій на 
основі профілів користувачів соціальних мереж шляхом розробки класів та  методів класів, що реалізують фун-
кціональність формування рекомендацій щодо вакансій. 
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На основі аналізу результатів квантовохімічного моделювання взаємодії молекули GSH з радикалами кисню 
•ОН і •ООˉ встановлено, що вона відбувається за кислотно-основним механізмом, причому GSH по відношенню 
до •ОН виступає як основа, а по відношенню до •ООˉ– як кислота.  
Ключові слова: глутатіон, гідроксил-радикал, супероксид-аніон-радикал, квантовохімічна програма Firefly . 
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Following the analysis of the results of quantum chemical simulation of interaction between a GSH molecule and oxy-
gen radicals •ОН and •ООˉ, it was found that it takes place through the acid-base mechanism, where GSH acts as a base 
towards •ОН, and as an acid towards •ООˉ. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для зменшення негативного впливу вільних радикалів кисню на живий організм 

останнім часом у практичній медицині широко застосовуються ендогенні антиоксиданти у зв’язку з їх участю в 
системі захисту організму людини від агресивної дії вільних радикалів, наприклад, [1]. Відсутність систематич-
них досліджень, особливо на молекулярному рівні, антирадикальної активності різних антиоксидантів при їх 
взаємодії з вільними радикалами в біологічних системах зумовлює не тільки наявність суперечливих оцінок в 
інтерпретації результатів експериментальних закономірностей [2-4], але й створює труднощі у розвитку загаль-
них уявлень відносно механізму взаємодії антиоксидантів із вільними радикалами та цілеспрямованого підходу 
до керування цими процесами, які мають практичне застосування у медицині.  

Взаємодія антиоксидантів із вільними радикалами обумовлена впливом великої кількості різноманітних вза-
ємопов'язаних кінетичних процесів, стабілізація яких навіть в умовах експерименту є досить проблематичною. 
Тому представляється актуальним вивчення ефективності дії ендогенних антиоксидантів шляхом моделювання 
механізму їх взаємодії із вільними радикалами методами квантової хімії в поєднанні з експериментальними ме-
тодами, зокрема, електрохімічним, що, дає можливість не тільки отримати  обґрунтування позитивного ефекту 
використання антиоксидантів, але й встановити потенційну значущість цих речовин як лікарських засобів. 

Метою роботи було дослідження антирадикальних властивостей ендогенного антиоксиданту глутатіону 
(GSH) шляхом моделювання механізму його взаємодії із вільними радикалами (гідроксил-радикалом (•ОН) і 
супероксид-аніон-радикалом (•ООˉ).  

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В організмі людини існує неферментативна антиоксидантна 
система захисту клітин від  шкідливої дії вільних радикалів, в якості складових якої виступають різні за власти-
востями з’єднання. Одним із таких з’єднань, що синтезуються в кожній клітині організму є глутатіон [5], але 
антирадикальний механізм його взаємодії із активними формами кисню на мікроскопічному рівні на теперішній 
час не досліджений, за винятком окремих результатів макроскопічних медичних [6] та електрохімічних дослі-
джень [7], які на жаль носять феноменологічний характер і не дають цілеспрямованого підходу до управління 
такими процесами.   

Одною із ключових активних форм кисню є супероксид-аніон-радикал, що утворюється при приєднанні од-
ного електрона до молекули кисню в основному стані, і може бути джерелом утворення в організмі людини 
гідроксил-радикала, який є самим сильним окисником серед вільних радикалів кисню, тому •ОН і •ООˉ можуть 
існувати одночасно і бути використані для дослідження їх взаємодії із глутатіоном для моделювання його анти-
радикальної активності. Вищесказане зумовило вибір об’єктів дослідження.  

Теоретичне вивчення механізму взаємодії глутатіону з гідроксил-радикалом  і супероксид-аніон-радикалом 
виконувалося за допомогою програмного модуля GAMESS (версія від 27 березня 20007року) та програмного 
модуля Firefly 8 найсучаснішим неемпіричним квантовохімічним методом в базисі 6-31G** [8]. 

В попередній роботі  нами  було проведено детальне сканування поверхні повної енергії взаємодії в околі 
«місць атаки» молекули GSH шляхом  розрахунку перехідного стану реакції взаємодії, із визначенням енергії 
активації, для кожного з «напрямків атаки» (рис. 1) при зміні кута між відповідними міжатомними зв'язками 
молекули глутатіону і радикалами та відповідних відстаней між атомами реагентів, яке засвідчило наявність 
для молекули глутатіону 17 мінімумів повної енергії, включаючи глобальний [9]. 

Аналіз взаємодії  атому водню Н(23) (у глобальному мінімумі потенціальної енергії) молекули GSH із одним 
•ООˉ показав, що відбувається перерозподіл заряду величиною в 0,702е із •ОО–  на молекулу глутатіону, елект-
ронна  густина від вільного радикала переходить на молекулу GSH указуючи тим самим на можливість ефекти-
вної взаємодії між •ООˉ та молекулою глутатіону з утворенням стабільних комплексів (рис. 1) і відбувається 
інакше, ніж при взаємодії з •ОН (рис. 2).  
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Тобто при взаємодії атому водню Н(23) 
молекули GSH з •ОН зростання електрон-
ної густини на атомі кисню гідроксил-
радикала становить близько 0,208е, вна-
слідок чого збільшується довжина зв’язку 
S(22) – Н(23) в молекулі глутатіону з 0,132 
до 0,317 нм, що також вказує на можли-
вість відриву цього атома водню від моле-
кули GSH і приєднання його до •ОН з 
утворенням молекули води (рис. 2). 

Моделювання зміни концентрації ра-
дикалів (•ОО– та •ОН) відносно молекули 
антиоксиданту показало, що при взаємодії 
одночасно п’яти радикалів в обох випад-

ках із молекулою GSH в цілому не змінює 
характер перерозподілу електронної густи-
ни для взаємодії із одним радикалом, але 
робить його більш «м’яким». 

Отже, взаємодія молекули дослідженого 
антиоксиданту із вільними радикалами ки-
сню ініціює різнонаправлений перерозпо-
діл електронної густини в молекулі глута-
тіону (рис.3). 

ВИСНОВОК. Таким чином, на основі 
аналізу результатів квантовохімічного мо-
делювання досліджено механізм взаємодії 
молекули глутатіону з •ОН і •ООˉ, який 

показав, що реакція між антиоксидантом і радикалами відбувається за кислотно-основним механізмом, причо-
му GSH по відношенню до •ОН виступає як основа, а по відношенню до •ООˉ– як кислота. 

Отримані результати дають можливість більш глибоко зрозуміти механізм процесів, які проходять в біоло-
гічних системах із  участю молекули глутатіону, а також перспективність використання квантовохімічних роз-

рахунків для встановлення особливостей антирадикальної актив-
ності біомолекул  із вільними радикалами та прогнозування 
шляхів створення нових хіміко-фармацевтичних препаратів. 
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Рис. 1 – Схема взаємодії  молекули GSH із  •ОО– ( в дужках 

порядки зв'язків ( Bij) між 22(S) і 23(Н) атомами). 
 

 
Рис. 2 – Схема взаємодії  молекули GSH із  •ОН  ( в дужках 

порядки зв'язків ( Bij) між 22(S) і 23(Н) атомами). 
 

 
Рис. 3 – Схема перерозподілу елек-

тронної густини молекули GSH внаслідок 
взаємодії із радикалами 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ, З УРАХУВАННЯМ 
ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НАКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Лопачук В.О., Фомовський Ф. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна, E-mail: kremen_619@gmail.com  
Запропоновано метод оцінювання перебігу захворювання бронхіальною астмою в балах, що в свою чергу об-
легшить роботу медичного персоналу, та надасть можливість хворому самостійно слідкувати за ефективністю 
лікування.  
Ключові слова: бронхіальна астма, діагностування, спірометрія. 
 

MODELING OF THE CURRENT OF BRONCHIAL ASTHMA DISEASE, WITH THE EFFECT  
OF THE EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS 

Lopachuk V., Fomovsky F. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
Pershotravneva street 20, Kremenchuk, Poltava region, 39600, Ukraine, E-mail: kremen619@gmail.com 
The method of estimating the course of disease with bronchial asthma in balls is proposed, which in turn facilitates the 
work of medical personnel, and will enable the patient to independently monitor the effectiveness of treatment.  
Key words: bronchial asthma, diagnosis, spirometry 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За оцінками міжнародних експертів (The Global Asthma Report 2016), 

на бронхіальну астму страждають не менш ніж 334 млн. людей, що становить приблизно 5% жителів нашої 
планети. Бронхіальна астма (БА) продовжує бути частою причиною втрати працездатності та значним економі-
чним тягарем. Лише в США щорічні витрати, пов’язані з бронхіальною астмою, становлять близько 60 млрд. 
доларів.  

Що стосується України, то оцінити реальну поширеність бронхіальної астми і динаміку цього показника 
дуже важко, масштабні епідеміологічні дослідження з вивчення поширеності захворювань легенів в нашій краї-
ні не проводилися вже багато років. За даними офіційної статистики на 2015 рік, поширеність бронхіальної ас-
тми становить 489 випадків на 100 тис. дорослого населення (близько 0,5% населення), захворюваність  – 23 
випадки на 100 тис.  

З огляду на зазначене, можливо стверджувати що розробка нових методів та засобів, які будуть сприяти під-
вищенню ефективності діагностування бронхіальної астми і різних захворювань дихальних шляхів є актуаль-
ним на сьогоднішній день завданням. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДІВ. Під час дослідження перебігу захворювання бронхіальної астми 
було розглянуто існуючі методології діагностування та прогнозування хвороби. А саме: прогнозування засно-
ване на визначенні швидкості бронхіального мукоциліарного кліренсу; діагностування за допомогою рентгено-
скопії грудної клітини, повного аналізу крові, газовий аналіз артеріальної крові [1] та ін.  

Але всі перераховані методи не дають повної картини динаміки розвитку захворювань які є причиною вини-
кнення бронхіальної астми. Найбільш ефективним є спосіб відстеження параметрів функції зовнішнього дихан-
ня за допомогою спірометрії, що не доступно не кваліфікованому спеціалісту.  

Розглянувши існуючі методології було поставлено завдання: підвищення точності та інформативності дос-
лідження і прогнозування ризику розвитку БА, крім того надати можливість хворому самостійно спостерігати 
за впливом лікування на перебіг захворювання.  

Поставлена задача була досягнута визначенням несприятливих факторів ризику захворювання БА, прове-
денням комплексної оцінки клініко-анамнестичних, лабораторних, інструментальних параметрів в балах, за 
результатами лікувальної програми Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) [2].                      
За сумарною оцінкою надано можливість прогнозувати дуже високий, середній і низький ризик виникнення та 
розвитку неконтрольованого перебігу захворювання.  

Але навіть після можливості оцінювати перебіг захворювання в балах, процес самостійного відстеження 
хвороби для людини, що не є спеціалістом  в області пульмонології лишався неможливий. 

 Тому визначені фактори, що впливають на розвиток хвороби, та результати аналізів, що вказують на ефек-
тивність лікування було проаналізовано, та на їх основі з допомогою мови програмування Python  було реалізо-
вано віртуальний комплекс критеріїв оцінювання стану хворого (рисунок 1), що полегшить процес діагносту-
вання бронхіальної астми кваліфікованому спеціалісту, та надасть можливість самостійно відстежувати ефек-
тивність лікування хворому. 

Відправною точкою для розрахунків кількості балів, що відображають тяжкість захворювання є фізіологічні 
данні пацієнта, а саме його зріст, вік, стать. Виходячи з цих параметрів, після того як користувач натисне кноп-
ку «побудувати графік» програма будує графік, що відображає показники здорової людини, а саме: обсягу фор-
сованого видиху за одну секунду (FEV1), форсовану життєву ємкість (FVC), форсований аспіраторний потік 
(FEF) та пікову об’ємну швидкість видиху (PEF) [3].  

Провівши спірометрію, отримані результати заносяться до програми и автоматично будується графік, що 
дає можливість порівняти параметри функції зовнішнього дихання. Після збору анамнезу програма підраховує 
кількість балів, що відображають стан хворого, відповідно до його діагнозу, або в разі відсутності діагнозу дана 
методологія полегшує процес постановки попереднього діагнозу. Також після певного часу користування про-
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грама надасть можливість прогнозувати майбутні результати лікування. 
 

 
Рисунок 1 – Інтерфейс розробленої програми  

 

ВИСНОВКИ. Під час розгляду питання своєчасного діагностування бронхіальної астми, було запропонова-
но метод оцінювання перебігу захворювання в балах, та програмне забезпечення, що допоможе своєчасно пос-
тавити попередній діагноз, що в свою чергу підвищить ефективність лікування й облегшить роботу медичного 
персоналу, та надасть можливість хворому самостійно слідкувати за ефективністю лікування.  
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МОДЕЛЮВАННЯ НІЖКИ ЕНДОПРОТЕЗА ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА У ПРОСТОРІ 
SOLIDWORKS 

Міщенко Ю.С., Богомолов М.Ф. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. 
Київ,Україна 
Проведено дослідження навантажень на ніжку тазостегнового ендопротеза, в залежності від ваги пацієнта та 
типу фіксації імплантату в кістковій тканині. Дослідження було проведено на моделі титанової ніжки, створеної 
у просторі SolidWorks.  
Показано що існує відмінність у перерозподілі навантаження на стегнову компоненту протеза при різних типах 
фіксації ніжки для пацієнтів з різною вагою.  
Ключові слова: ендопротез, тазостегновий суглоб, проксимальний тип фіксації, дистальний тип фіксації, мо-
делювання кульшового суглоба, матеріали для протезування, вагове навантаження на тазостегновий ендопро-
тез. 
 

MODELING OF THE HIP JOINT LEG IN THE SPACE OF SOLIDWORKS 
Mischenko Yu., Bogomolov M. 
National Technical University of Ukraine  " Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute" Kyiv, Ukraine  
In this work, a study of loads on the leg of the pelvic endoprosthesis, depending on the patient's weight and type of 
implant fixation in the bone tissue, was performed. The research was conducted on a model of the titanium leg created 
in SolidWorks space.  
It is shown that there is a difference in the redistribution of the load on the femoral component of the prosthesis with 
different types of leg fixation for patients with different weights. .  
Key words: endoprosthesis, hip joint, proximal fixation type, distal type of fixation, hip joint modeling, materials for 
endoprosthetics, weight load on hip prost. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В роботі проведено дослідження навантажень на ніжку тазостегнового ендопроте-
за, в залежності від ваги пацієнта та типу фіксації імплантату в кістковій тканині. Ризик розхитування зростає 
залежно від давності операції, віку, стану кісткової тканини та виду діяльності пацієнта, і в даний час дана про-
блема не має будь-якого технічного рішення. 

Згідно біомеханічної гіпотези основною причиною розхитування ендопротеза є неадекватність функціона-
льних напружень, які діють на кістку в системі кістка-імплантат при фізіологічних навантаженнях [1]. Непра-

http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2013_Feb20.pdf#26
http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2013_Feb20.pdf#26


МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТЕХНІЧНИХ 
І БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ОБ’ЄКТАХ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
185 

вильно підібраний матеріал та тип фіксації ніжки, може прискорити розхитування при збільшенні навантажень 
на неї. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Вага, яка впливає на один суглоб дорівнює половині  рі-
зниці маси тіла  та нижніх кінцівок людини [2].Маса нижньої кінцівки становить приблизно 20% від всієї маси 
тіла людини [3].Отже маємо, що при вазі людини 40 (кг) навантаження на ніжку буде 120 (Н), а для людини в 
100 (кг) – 300 (Н). 

1.Навантаження на  ніжку ендопротеза, при вазі людини 40 і 100 кг при дистальному кріпленні: 

 
Рисунок 1 –  Модель навантаження на ніжку, дистальне кріплення. 

 
2. Навантаження на  ніжку ендопротеза, при вазі людини 40 і 100 кг  при проксимальному кріпленні: 

             
Рисунок 2 –  Модель навантаження на ніжку, проксимальне кріплення 

 

Отримано такі результати: 
1) Навантаження на  ніжку ендопротеза, людини вагою 40 кг при дистальному кріпленні  досягає  0,98  

МН/м2 , а при проксимальному 0,23 МН/м2 
2) Навантаження на  ніжку ендопротеза, людини вагою 100 кг при дистальному кріпленні  досягає  2,4  

МН/м2 , а при проксимальному  0,59 МН/м2. 
ВИСНОВКИ. В роботі булло визначено та охарактеризовано типи фіксації ніжки, в залежності від типу про-

ксимального каналу стегнової кістки. Проаналізовано випадки використання різних типів фіксації. 
Вибрано матеріал – сплав титану, так як його модуль пружності близький до модуля пружності кістки і він 

являється найбільш біосумісним матеріалом.  
Отримано модель, у середовищі SolidWorks. 
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При дослідженні моделі, було встановлено, що при дистальній фіксації навантаження на протез зростає 
більш стрімко, та має більше значення  ніж при проксимальній фіксації, що може стати причиною швидшого 
розхитування ніжки. 
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3D-МОДЕЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ОРТОПЕДИЧНІЙ ХІРУРГІЇ 
Майфат В. А., Семененко С. В., Саньков С.В., Пінчук Ю.Б. 
Кременчугский национальний университет имени Михаила Остроградского  
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: kafea@kdu.edu.ua. 
Предложена методология проверки математических расчетов нарезания винтовых стружечных канавок разно-
образних фрез, с помощью виртуальной 3D модели. 
Ключевые слова: кость, костно-суставная структура, ортопедические инструменты. 

 
3D MODELING OF MEDICAL INSTRUMENTS IN ORTHOPEDIC SURGERY 

Mayfat V.,  S. Semenenko, Sankov S., Pinchuk Yu. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua. 
A methodology is proposed for checking mathematical calculations of cutting helical grooves of various cutters using a 
virtual 3D model. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Ортопедические инструменты – технические средства, необходимые для 
осмотра и терапии внешних и внутренних повреждений анатомических структур человека. 

Учитывая разнообразие направлений деятельности специалистов-ортопедов и травматологов, существует 
множество модификаций инструмента для обследования и восстановления пациентов, получивших поврежде-
ния различной локализации, этиологии и степени тяжести.  

В настоящее время происходит постепенное вытеснение из врачебной практики грубых, массивных, недо-
статочно удобных средств, которыми до недавнего времени пользовались ортопеды, это связано с совершен-
ствования методов лечения, изобретением новых материалов с лучшими свойствами и т. д. 

Поэтому розработка современных инструментов, которые просто и оперативно готовиться к работе, имеют 
малий вес, и эргономическое исполнение, имеют естественную форму, и могли бы заменить более старые виды 
инструментов являеться совместной актуальной задачей врачей – ортопедов и иженеров разработчиков ортопе-
дического оборудования.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Кость – самый 
твёрдый элемент в организме человека. Её сверхпрочное, сверхплотное 
строение создаёт массу сложностей ортопедам при лечении травм и врож-
дённых патологий костно-суставных структур. Эффективность проведен-
ных операций и здоровье пациентов находятся в зависимости от качества 
изготовления используемых медицинских инструментов, а именно от 
формы и остроты режущих кромок скальпелей, сверл, пил, фрез и т. д. 

Особой сложностью изготовления ортопедических фрез являеться 
нарезания винтовых стружечных канавок с постоянным углом наклона. 
Для проведения расчетов стружечная канавка была представлена в виде 
винтовой линии на эллипсоиде с переменным шагом P и постоянным уг-
лом наклона w.  

Дно винтовой стружечной канавки эллипсоидной фрезы имеет вид эл-
липсоида с вершиной в точке О   начала общей системы координат  X, Y, Z, а шлифовальный круг для формо-
образования  винтовых стружечных канавок в виде усеченного конуса со своей системой координат   Xш, Yш, 
Zш с вершиной в точке центра его основания С, совпадающей с точкой  О. Шлифовачный круг в начальном по-
ложении  Xш, Yш, Zш находиться в начале общей системы координат и направления осей сонаправлены общим  
коордионатом X, Y, Z соответственно, рисунок 1 [1].  

Для математического представления поворотов и перемещений использовался матричный метод представ-
ления. При позиционировании шлифовального круга были выполнены следующие преобразования его системы 
координат  Xш, Yш, Zш в каждой точке, относительно траектории винтовой стружечной канавки с постоянным 
углом наклона. Поворот на угол касательной к эллипсоиду k  вокруг оси  Zш. 

 
Рисунок 1 – Начальное положе-
ние: А – шлифовального круга;  

B – фрезы 
 

http://bone-surgery.ru/view/biomehanika_tazobedrennogo_sustava
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Для моделирования процесса об-
работки использовалась среда пара-
метрического моделирования T-Flex 
CAD. Переведя все матричные исчис-
ления в соответствующие формулы 
движения шлифовального круга по 
осям, и задав формулы движения че-
рез параметры (рис. 2) и задав исход-
ные данне [2]. 

Была построена модель режущей 
части эллипсоидной фрезы с посто-
янным углом наклона винтовых 
стружечных канавок, рисунок 3. 

ВЫВОДЫ. Предложенная мето-
дология позволит проверять коррект-
ность математических исчислений 
нарезания винтовых стружечных ка-
навок разнообразних фрез, отображая 
результат проектирования с помощью 
3D моделирования. 3D модель позво-
лит провести анализ технических ха-
рактеристик перед этапом практиче-
ского изготовления инструмента, и  
сравнить теоретически полученый 
профиль модели на соответствие с 
установленными требованиями.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВИРОЩУВАННЯ ПЛІВОК ПОРУВАТИХ 
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chenko_ma@ukr.net 
Розроблено модель на основі існуючих розрахункових моделей процесу вирощування плівок поруватих 
напівпровідників для визначення оптимізованих параметрів для їх росту, що відрізняється тим що включають 
умови анодного травлення котрі визначають морфологію структури пористого шару: рівень легування підклад-
ки, щільність анодного струму, концентрація розчину НF 
Ключові слова: напівпровідник, поруватість, модель, плівка 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF GROWTH OF FUELS OF PORUS 
SEMICONDUCTORS 
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vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: maschenko_ma@ukr.net 
The model is developed on the basis of existing calculation models of the process of growing films of porous 
semiconductors to determine the optimized parameters for their growth, which differ in that they include the conditions 
of anode etching, which determine the morphology of the structure of the porous layer: the level of doping of the 
substrate, the density of the anode current, the concentration of the solution of HF 
Key words: semiconductor, portability, model, film 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Поруваті напівпровідники є перспективним матеріалом мікро-, нано- і оптоеле-

 
Рисунок 2 – Задание переменных 

 

 
 Рисунок 3 – Компьютерная модель режущей части фрезы 
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ктроніки. Їх властивості протягом останнього десятиліття активно досліджуються більш ніж в 40 країнах світу. 
Пористі напівпровідники в загалом використовують для створення товстих діелектричних плівок: 

Для створення приладів, що працюють при високих напругах, існує необхідність в товстих діелектричних 
шарах товщиною більше 10 мкм. Однак діелектричні плівки, одержувані окисленням не можуть бути товщі де-
кількох мікрон. Виявилося, що поруваті напівпровідники добре підходить для вирішення цього завдання. Якщо 
цей матеріал піддати термічному окисленню, то за рахунок розвиненої системи пір молекули кисню здатні про-
никнути на всю товщину пористого напівпровідника і привести до повного його окислення. 

Оптимальними для цих цілей є шари з пористістю близько 50%. Важливо відзначити, що процес формуван-
ня діелектричних плівок з використанням пористих шарів відбувається при температурах нижчих, ніж при тра-
диційному термічному окисленні. 

Поруваті напівпровідники отримують при анодній електрохімічній обробці монокристалічного напівпровід-
ника  в розчинах на основі плавикової кислоти HF. Формування пор починається на поверхні пластини, з пли-
ном часу анодної обробки кінці пор все далі просуваються в глиб кристала. В результаті цього товщина плівок 
поруватого напівпровідника, в залежності від часу травлення, може змінюватися від кількох мікрон до сотень 
мікрон. 

Сукупність відмічених факторів обумовлює актуальність у підвищенні ефективності процесу вирощування 
плівок поруватих напівпровідників. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Поруваті напівпровідники отримані електрохімічним трав-
ленням, можуть мати нетривіальну морфологію і геометрію поверхні. Властивості наночасток значно відрізня-
ються від характеристик, які мають матеріали з яких вони утворюються. 

Для досягнення цілі було проаналізувати методи, способи та установки, що забезпечують процес вирощу-
вання плівок поруватого арсеніду галію і вимоги до основних характеристик. Після узагальнити результати ро-
зрахункових моделей процесу вирощування плівок поруватого арсеніду галію для визначення керуючих впли-
вів з метою отримання  плівок із заданими характеристиками. 

У моделях [1] утворення поруватих плівок, як механізму доставки дірок на поверхню анода, розглядалася 
дифузія. При цьому ігнорувалися умови анодного травлення, що визначають морфологію структури пористого 
шару: рівень легування підкладки, щільність анодного струму, концентрація розчину НF. 

 Так було прийнято наближення, згідно з яким силові лінії електричного поля фокусуються на кінцях пір, а 
поле діє на дірку починаючи з фіксованої відстані до найближчого кінця пори. В роботі частково враховувався 
ефект напівпровідника при підвищенні щільності анодного струму, що приводить до збільшення діаметра пор. 
Також робився облік залежності ймовірності розчинення при досягненні діркою кордону розділу від концент-
рації НF в розчині електроліту. 

В обчислювальному алгоритмі передбачено [2], що як тільки 
електрон виявляється в радіусі RD від найближчої з дна пори, почи-
нається дрейф в напрямку цього дна. RD дорівнює дебаєвському 
радіусу екранування і виражається в кроках сітки (рис. 1). Після 
досягнення електроном кордону розділу в деякій точці аналізується 
кривизна кордону в межах інтервалу L по обидві сторони від цієї 
точки. Pозчинення кремнію відбувається в найбільш різких височи-
нах на заданому інтервалі. Оскільки параметр L фактично визначає 
поперечний розмір пори, ми оцінили середній діаметр пори. При 
цьому розглядалася спрощена картина, коли щільність анодного 
струму перерозподіляється по порах, поверхнева щільність яких 
дорівнює Ns, таким чином, що на дні кожної пори встановлюється 
критичний струм Jрs, який викликає електрополірування на дні ко-
жної пори. 

Якщо, діаметр пор рівний  

JpsNs
jd





4
    (1) 

Існує емпіричне співвідношення, яке пов‘язує Jрs (мА) з концентрацією HF в розчині с (вага.%) і температу-
рою Т (К): 

)exp(2/3

kT
EacCJps       (2) 

де Еа=323мВ, С=1,6*106 мА*см-2*вага.%-32. 
Параметр L, який виражено в кроках сітки, дорівнює d. Таким чином, щільність струму і концентрації HF 

заключено лише в одному параметрі L, а рівень легування розраховується через величину радіусу RD. 
Після моделювання було отримано графік залежності пористості від глибини комірки з різними значеннями 

радіусу сфери кристалу RQ (рис. 2) Різкий нахил поблизу вихідного кордону пов'язаний з відмінністю умов зро-
стання пор на початковій поверхні і на деякій глибині. 

Дані для порівняння результатів моделювання і експерименту наведено в табл. 1. Де анодний струм є єди-
ним змінним параметром. В інтервалі 2 мА/см2 ≤ j ≤40 мА/см2 спостерігається гарна відповідність. Для відпові-

 
Рисунок 1 – Схематична ілюстрація 

для вичислення алгоритму для р+-GaAr 
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ді на питання, чому виникають розбіжності при щільності струму вище 40 мА/см2, необхідно пояснити, що в 
моделі значення Р=100% обумовлено рівністю діаметра пор на відстані між ними. 

 
ВИСНОВКИ. Виконавши дослідження можна прийти до таких висновків: 
1) Розроблено модель на основі існуючих розрахункових моделей процесу вирощування плівок поруватих 

напівпровідників для визначення оптимізованих параметрів для їх росту, що відрізняється тим що включають 
умови анодного травлення котрі визначають морфологію структури пористого шару: рівень легування підклад-
ки, щільність анодного струму, концентрація розчину НF; 

2) Розроблене програмне забезпечення містить отримані експерементальні залежності, що дозволяють ко-
ристувачу обрати необхідну товщину плівки та забезпечує автоматичне вирощування  плівки поруватих напів-
провідників із заданими параметрами;  

3) Отримано розрахункові таблиці, що описують залежність складу розчину HF для електролізу, і дозволяє 
керуючій програмі визначити параметри струму/напруги електролізу та умови закінчення процесу вирощуван-
ня поруватої плівки; 

4) Набуває актуальності можливість розробки бази правил для застосування нечітокої логіки при розробці 
програмного забезпечення, що дозволить забезпечити вирощування більш якісних поруватих шарів напівпрові-
дників. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Бучин Э.Ю., Проказников А.В. Закономерности образования пор различнойморфологии в кремнии n-

типа // Микроэлектроника.-1998.-Т.27.-Вып.2.-С.107-113. 
2. Л.Н. Александров, П.Л. Новиков, Моделирование образования структур пористого кремния. - Письма в 

ЖЭТФ, 1997, т.65, №9, С.685-690. 
Виконано під керівництвом к.т.н. ст. викл. каф. ІУС Когдася М. Г. 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ  
В МЕРЕЖАХ З ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИМИ УСТАНОВКАМИ 
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Для тиристорних перетворювачів блюмінгу з ударним додатком навантаження рекомендовано застосовувати 
компенсацію динамічних змін реактивної потужності за допомогою конденсаторних батарей, регульованих 
східчасто, у функції струму двигуна електропривода обтискних станів. 
Ключові слова: компенсація реактивної потужності, перетворювальні установки 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтенсивний розвиток силової напівпровідникової перетворювальної техніки і її 
використання в тиристорних електроприводах змінного й постійного струму, вентильних перетворювачах для 
електротермічних і електротехнологічних установок різного призначення привело до погіршення показників 
якості електроенергії, передбачених ДСТУ, а також до зниження природнього коефіцієнта потужності в мере-

Таблиця 1 – Порівняння залежностей пористості Р від 
щільності анодного струму j, отриманих в моделі і в 
експерименті.Рівень, концентрації НF=20% в розчині 
електроліту 

 
Рисунок 2 – Залежність пористості від глибини 
отримані при моделюванні на трьохмірній сітці 
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жах промислового електропостачання [1]. 
При всій своїй прогресивності й технологічної ефективності тиристорні перетворювачі є одними з головних, 

які погіршують якість електроенергії в живильній мережі, тобто існує проблема електромагнітної сумісності їх 
з живильною мережею. Це пояснюється тим, що всі зміни режиму роботи перетворювальних установок прямо 
передаються в живильну електричну мережу. 

Особливо помітно це проявляється в коливаннях напруги (вони можуть досягати величини більш 20 % у ме-
режі 6 кВ) і частоти живильної електричної мережі. Це обумовлюється різкою зміною як активної (коливання 
частоти), так і реактивної (коливання напруги) потужності. Крім того, робота установок супроводжується біль-
шими викривленнями напруги, що відбуваються через комутацію вентилів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вентильні перетворювачі надають усе більш сильний негатив-
ний вплив на якість напруги в живильній мережі у зв'язку з розширенням їх застосування й збільшенням оди-
ничної потужності. Як відомо, це пояснюється тим, що перетворювачі, особливо регульовані, за рахунок зру-
шення першої гармоніки струму щодо напруги споживають значну реактивну потужність, найчастіше з досить 
нерівномірним тимчасовим графіком, а за рахунок вищих гармонік споживаного струму є джерелами сильних 
викривлень кривої напруги мережі. Обоє ці фактори, крім того, викликають додаткові втрати потужності в жи-
вильній мережі. Тому проблема поліпшення коефіцієнта потужності перетворювачів відноситься до числа одні-
єї з найбільш актуальних у сучасній перетворювальній техніці й електроенергетиці [2]. 

Поряд із широко відомими вартостями (порівняльна простота регулювання, зручність експлуатації, а також 
невеликі втрати потужності) керовані вентильні випрямлячі мають ряд серйозних недоліків, основним з яких є 
низький коефіцієнт потужності при глибокому регулюванні випрямленої напруги. 

Споживання реактивної потужності перетворювальними агрегатами обумовлене в основному двома причи-
нами: природнім комутаційним процесом і штучною затримкою моменту відкриття вентиля з метою регулю-
вання випрямленої напруги. Саме ці фактори створюють зрушення струму в ланцюгах вентилів щодо напруги, 
також знижують коефіцієнт потужності в мережах випрямлячі, що живлять, і підвищують споживання реактив-
ної потужності. 

Характерними різкозмінними навантаженнями є зварювальні навантаження на машинобудівних підприєм-
ствах, дугові печі, прокатні стани й ін. Головні приводи прокатних станів оснащуються регульованими вен-
тильними перетворювачами. 

Навантаження з регульованими вентильними перетворювачами характеризуються більшим споживанням 
реактивної потужності. Різкозмінний характер споживання реактивної потужності викликає коливання напруги 
в мережі. 

Найбільші втрати активної потужності мають місце в трансформаторах, двигунах і генераторах, збільшення 
активного опору яких з ростом частоти відбувається приблизно пропорційно квадратному кореню з номера 
гармоніки. Ці втрати можуть викликати неприпустимий перегрів обмоток електричних машин, і у всіх випадках 
приводять до додаткових втрат електроенергії, які можуть бути досить значними. 

Істотний вплив вищий гармоніки виявляють на роботу БК, застосованих для компенсації реактивної потуж-
ності в мережах з нелінійними навантаженнями. Вони частіше виходять із ладу через прискорення зношування 
діелектриків, викликаного інтенсифікацією під дією високих частот електричного поля фізико-хімічних про-
цесів, що обумовлюють старіння діелектриків, і через перевантаження конденсаторів струмами вищих гар-
монік, яка виникає, як правило, з появою в мережі резонансного режиму на частоті  якоїсь з вищих гармонік [3]. 

Сутність даного явища розглянемо на прикладі простої схеми з потужним вентильним перетворювачем. Це 
може бути привод екскаватора, дугова сталеплавильна піч та, як у нашому випадку – блюмінг. 

На схемі (рисунок 1) показано три елементи, що 
беруть участь у резонансному процесі: вентильний 
перетворювач – джерело вищих гармонік струму й 
напруги, що має активний опір Rпр і індуктивний 
опір Xпр мережі, що живить, зі змішаним активно - 
індуктивним опором (Rс і Хс) і батарея конденса-
торів (БК) із активним опором RБК і ємнісним опо-
ром XБК. 

При відключеній БК частотні характеристики 
індуктивних опорів живильної мережі лінійні, ак-
тивними опорами в цьому випадку можна зневажи-
ти через їхню малість. Отже, глибина комутаційних 
викривлень і величина напруги окремих гармонік 
зменшуються лінійно в міру видалення від крапки 
комутації. Включення БК різке змінює лінійний 
характер частотної характеристики живильної ме-
режі. 

Особливості компенсації реактивної потужності 
в мережах з різкозмінним і вентильним наванта-
женням полягають у наступному: 

1.Через низький коефіцієнт потужності споживачів і різкозмінного характеру навантаження необхідно здій-

а)                                                      б) 
Рисунок 1 – Однолінійна електрична схема живиль-

ної мережі з конденсаторними батареями й фільтрами 
вищих гармонік (а) і схема заміщення (б) 



МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТЕХНІЧНИХ 
І БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ОБ’ЄКТАХ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
191 

снити компенсацію як постійної й змінної складової реактивної потужності. Компенсація постійної складової 
реактивної потужності необхідна для зменшення споживання реактивної потужності від енергосистеми. Ком-
пенсація змінної складової реактивної потужності має на меті зменшення коливань напруги в живильній мере-
жі; 

2.Через швидкі зміни споживаної реактивної потужності необхідне застосування швидкодіючих пристроїв, 
що компенсують, здатних змінювати регульовану реактивну потужність зі швидкістю, відповідної до швидкості 
наброса й скидання споживаної реактивної потужності; 

3.Обмежується застосування батарей конденсаторів для компенсації постійної складової реактивної потуж-
ності в мережі з резкопеременной вентильним навантаженням. Це обумовлене наявністю в мережі вищих гар-
монік струму й напруги при роботі вентильних перетворювачів, які приводять до значних перевантажень бата-
рей конденсаторів; 

При наявності в мережі вищих гармонік струму й напруги включення конденсаторів приводить до резонанс-
них явищ на частотах вищих гармонік, що веде до порушення нормальної роботи БК. 

При відсутності ємнісних елементів (при відключенні БК) частотні характеристики Хс лінійні. Включення 
БК різко змінює лінійний характер частотної характеристики живильної мережі, причому нелінійність частот-
ної характеристики в значній мірі залежить від добротності контуру, тобто від співвідношення X/R. Неліній-
ність частотної характеристики живильної мережі пояснюється тим, що при включенні БК утворюється парале-
льний Lc-контур, що полягає з індуктивного опору живильної мережі і ємнісного опору конденсатора. 

Таким чином, змінюються частотні характеристики систем і виникають умови для виникнення резонансу на 
частотах, що перевищують промислову частоту 50 Гц. Вентильні перетворювачі генерують у мережу спектр 
гармонік, починаючи з п'ятої, тому в кожному конкретному випадку необхідний розрахунки струмового наван-
таження БК резонансною групою гармонік (аж до 59, 61, 71 гармонік). 

ВИСНОВКИ. Для тиристорних перетворювачів з ударним додатком навантаження рекомендовано застосо-
вувати компенсацію динамічних змін реактивної потужності за допомогою конденсаторних батарей, регульова-
них східчасто, у функції струму двигуна електропривода обтискних станів. 

Батареї конденсаторів, призначені для компенсації реактивної потужності в мережах, що живлять нелінійне 
навантаження, для нормальної роботи БК їх необхідно захищати реакторами, які встановлюються послідовно з 
конденсаторами.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

Мизин В.А., научный руководитель Самойлов А.Н.  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, м. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: vladimir.mizin1@gmail.com   
Приводится анализ информационной системы для транспортной компании, рассматриваются основные тредо-
вания, модули и направления развития информационных систем для минимизации убытков  и повышения эф-
фективности работы транспортной компании. 
Ключевые слова: информационная система, GPS, сервер, транспортная компания. 
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Article is devoted analysis of an information system for a transport company is given, the main transactions, modules 
and directions for the development of information systems are considered to minimize losses and increase the efficiency 
of the transport company. 
Key words: information system, GPS, server, transport company. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современная транспортная логистика применяет информационные системы и 
программные комплексы для анализа, планирования и поддержки принятия коммерческих решений. Обеспече-
ние качества и доступности необходимой информации для специалистов, возможность её получения и исполь-
зования для решения различных производственных задач имеют первостепенный приоритет. Применение сов-
ременной инфраструктуры позволяет за счет возможности быстрого доступа к информации повысить операти-
вность и удобство доставки грузов.  

Целью данной работы является анализ информационных технологий системы управления транспортной 
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компании на основе использования информационных хранилищ и интеллектуальной обработки данных. 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Отражение ситуации движения транспорта требует ди-

намичного и  оперативного характера предоставления данных в информационной системе, их обработку для 
обеспечения работы управляющего персонала.  

Задачей данной работы является анализ основных требований к инфраструктуре информационной системы 
управления транспортной компанией. 

Логистика стала доминирующей формой организации товародвижения на технологически высококонкурен-
тном рынке транспортных услуг благодаря развитию информационных систем и технологий, обеспечившему 
возможность автоматизации типовых операций в транспортных процессах.  

Основная проблема, с которой сегодня сталкивается система управления транспортными, грузовыми, склад-
скими и аналогичными потоками, заключается, прежде всего, в значительном увеличении количества персонала 
участвующего в сборе, обработке и передачи данных.  

Процесс управления грузоперевозками включает в себя:  
 обработку заявки клиента;  
 планировку маршрута движения;  
 планировку работы водителей;  
 планировку работы транспортных средств;  
 планировку консолидации грузов (объединение грузов);  
 составление товарно-транспортных накладных (ТТН);  
 составление маршрутных листов;  
 страхование грузов;  
 экспедирование грузов;  
 формирования счетов;  
 формирование зарплаты водителям; 
 формирование зарплаты менеджерам;  
 материальную мотивацию сотрудников (премии);  
 привлечение подрядчиков, наемных робочих;  
 контроль доставки;  
 контроль оплаты и задолженностей;  
 составление отчетов. 
Новаторские внедрения глобальных систем позиционирования, в частности NAVSTAR GPS, уже показали 

свои преимущества при внедрении во многие сферы деятельности. Внедрение глобальных систем позициони-
рования, в частности NAVSTAR GPS в процесс управления грузоперевозками, позволяет улучшить и автомати-
зировать следующие процессы: 

 планировку маршрута движения;  
 планировку работы водителей;  
 планировку работы транспортных средств;  
 планировку консолидации грузов (объединение грузов); 
 контроль доставки 
Информационная система управления транспортной компании должна содержать следующую информацию: 
 информация о характеристиках грузов (тип груза, требования к транспортировке и т.п.); 
 информация  о возможных маршрутах (место назначения, расстояние в километрах, класс сложности 

маршрута и т.д.); 
 информация о водителях (ФИО, дата рождения, классность, стаж, контактный телефон и т.п.); 
 информация об автомобильном парке (марка, номер, грузоподъемность и мощность и т.п.); 
 информация о текущих рейсах (маршрут, кто и на какой машине повезет какой-либо груз и за какое время 

он должен это сделать). 
Информационная система управления транспортной компании должна обеспечивать: 
 перечень, удаление и редактирование той или иной информации, с возможностью входного контроля от 

некорректных действий; 
 многопользовательский режим работы; 
 ограничение доступа к информационной системы с помощью идентификации (парольная защита с воз-

можностью оперативного изменения пароля); 
 копирование требующихся информационных баз; 
 поиск по разнообразным признакам (не менее одного в каждой из информационных категорий, например, 

ФИО водителя и т.п.); 
 сортировка по различным признакам (не менее одного в каждой из информационных категорий, например, 

по характеристикам перевозимых грузов и т.п.); 
 вывод перечня информации по всем водителям, которые совершали перевозки грузов за выбранный про-

межуток времени в заданном направлении; 
 вывод перечня информации о максимальных перевозках за заданный промежуток времени; 
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 выводить информацию для любого заданного водителя, о всех маршрутах, в которые он ездил в текущем 
месяце. 

Технологические решения транспортных предприятий могут включать как элементы непосредственно отно-
сящиеся к логистике и движению транспорта, так и к предприятию и перевозимым пассажирам. 

Система GPS – автоматизированная глобальная спутниковая система для определения широты и долготы 
местонахождения транспортного средства, поэтому низкие расходы на связь делают систему для определения 
местоположения автомобиля посредством GPS-мониторинга в интеграции с технологией GPRS в сетях GSM 
для передачи отчетов на сервер транспортной компании. 

Система  GPS для частных и государственные предприятий для контроля и управления: оптимизация и пла-
нирование маршрутов транспорта, графика движения с учётом загрузки дорог, мониторинг дорожной ситуации, 
информирование потребителей, контроль расхода топлива. 

Применение более глобальной по отношению к одному транспортному предприпятию интеллектуальной 
транспортной системы. Интеллектуальная транспортная система может решать задачи организации дорожного 
движения города и страны, например платных участков дорог. 

Автоматизация  непосредственнно транспортных предприятий может включать информационную состав-
ляющую инфраструктуры в виде информационной системы и системы управления. Отдельно можно отметить 
особенность отрасли – взаимодействие с водителями для координации их действий, вопросы безопасности. 

В настоящее вренмя получают распростраение технологии для удобства пассажиров и других участников 
дорожного движения: Wi-Fi в общественном транспорте, информирование пассажиров (время прибытия транс-
порта, путевая информация), мобильные приложения по заказу транспорта, электронные услуги (смс-
информирование, регистрация, покупка билетов). 

Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что современная информационная система управления 
транспортной компании может состоять из таких модулей: 

 управления грузоперевозками (планирование рейсов, работы водителей и автотранспорта, контроль до-
ставки) с системой GPS определения широты и долготы местонахождения транспортного средства; 

 управление финансами (возможность менять параметры тарификации, выставление счетов); 
 отчетность (анализ эффективности работы компании со всех сторон, контроль задолженностей клиентов, 

отчеты различных видов). 
ВЫВОДЫ. Таким образом, современная информационная система управления транспортной компании со-

держащая модули по управления грузоперевозками с технологией GPS-мониторинга и компонентами информа-
ционного обеспечения, получает конкурентные преимущества относительно информационных систем преды-
дущего поколения. Преимуществами таких систем можно назвать минимизацию убытков топлива, времени и 
ресурса транспортных средств, что повышает эффективность работы автотранспортной компании. 

 
 

ЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД СОКРАЩЕНИЯ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО  
ПРИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОМ ВЫБОРЕ 

Михайлик В.Ю., Карнаух В.В. 
Науковий керівник – Оксанич І.Г. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: oksirena2017@gmail.com 
Разработан метод отбора альтернатив в многокритериальной задаче выбора, основанный на эволюционном 
подходе. Метод прост в использовании и может найти применение в случаях, когда мощность множества Паре-
то оказалось достаточно большой. Применение метода позволяет получить минимальное количество альтерна-
тив. 
Ключевые слова: многокритериальность, альтернативы, эволюционный отбор. 

 
EVOLUTIONARY METHODS REDUCTION PARETO AT MULTICRITERIA CHOICE 

Myckaylik V., Karnaukh V. 
Supervisor – Oksanych I. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: oksirena2017@gmail.com 
A method for selecting alternatives in a multicriteria selection problem, based on an evolutionary approach, has been 
developed. The method is easy to use and can be used in cases where the power of the Pareto set has turned out to be 
quite large. The application of the method allows to obtain the minimum number of alternatives. 
Key words: multi-criteria, alternatives, evolutionary selection. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В менеджменте и технике актуальны задачи многокритериального выбора 

(МКВ) [1 – 3], требующие одновременной оптимизации сразу по нескольким целевым функциям fi(X)F (кри-
териям). Краеугольным понятием в многокритериальной оптимизации является Парето-оптимальная (недоми-
нируемая) альтернатива, так как поиск приемлемой  альтернативы, являющейся решением многокритериаль-
ной задачи, следует выполнять на множестве D допустимых и недоминируемых альтернатив. Другими словами, 
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альтернатива X1D называется оптимальной (недоминируемой, неулучшаемой), если не существует альтерна-
тивы X2D, для которой f(X1)<f(X2) (целевая функция максимизируется). Определение оптимальности можно 
трактовать как описание (выделение) в подмножестве D некоторого нового подмножества D0, т.е. некоторое 
сужение D до D0 D. При применении традиционных методов в зависимости от особенностей задачи подмно-
жество D0 может содержать достаточно много неулучшаемых решений и возникает проблема выбора. Широко 
применяется метод ранжирования критериев, метод свертки локальных критериев в один интегральный с учё-
том весовых коэффициентов. Однако, процедуры определения весовых коэффициентов связаны с экспертными 
оценками и результаты бывают неоднозначными.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данной работе предлагается итеративный метод со-
кращения МП, в котором используется эволюционный алгоритм. 

Метод состоит из следующих этапов. 
Этап 1. Постановка задачи многокритериального выбора. Формируется МП. Если в МП содержится одна 

альтернатива, то задача МКВ решена. Иначе переходим к этапу 2.  
Этап 2. Формирование критериев отбора альтернатив. Эти критерии учитывают степень доминирования 

первичных критериев.  
Этап 3. Формирование популяции альтернатив. Каждая особь популяции содержит n альтернатив, выбран-

ных случайным образом. Одни и те же альтернативы в особях могут присутствовать в разных группах-особях. 
Кодирование особей производится по их десятичным номерам. 

Этап 4. Циклический эволюционный отбор особей. Используются операции мутации и скрещивания.  
Этап 5. Завершение цикла отбора и фиксация наилучшего решения – группы альтернатив. Предъявление 

группы выбранных альтернатив лицу, принимающему решения. 
Предварительные испытания метода на контрольных примерах показали быструю сходимость алгоритма и 

практическое совпадение выбора альтернатив с группой альтернатив, выбранных экспертами. 
ВЫВОДЫ. Разработан метод отбора альтернатив в многокритериальной задаче выбора, основанный на эво-

люционном подходе. Метод прост в использовании и может найти применение в случаях, когда мощность 
множества Парето оказалось достаточно большой.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТОНКОЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ, ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Мосьпан Д.В., Молоштан Д.В., Шлык С.В., Драгобецкий В.В. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: vldrag@kdu.edu.ua 
Целью работы является  разработка теоретических основ мониторинга на основе математического описания 
процессов формирования, деформирования, упрочняющий обработки и эксплуатации сварного соединения. 
Обоснована связь между процессами формирования пластического нагружения и эксплуатационных нагрузок, 
сварных соединений и их качества возможно в результате определения критериев принятия решений при мони-
торинге процессов формоизменения сварных тонколистовых заготовок. 
Ключевые слова: жизненный цикл, мониторинг, сварное соединение, пластическая деформация 

 
TECHNOLOGICAL MONITORING OF WELDED JOINTS OF THIN-SHEET PARTS DURING THEIR 

FORMATION, PLASTIC DEFORMATION AND OPERATION 
Mospan D., Moloshtan D., Shlyk S., Dragobetskii V. 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: vldrag@kdu.edu.ua 
The grounded aim of the work is to develop the theoretical foundations of the monitoring based on a mathematical de-
scription of the processes of formation, deformation, strengthening processing and operation of a welded joint. The rela-
tionship between the processes of formation of plastic loading and operating loads, welded joints and their quality is 
possible as a result of the determination of the decision making criteria when monitoring the processes of formation of 
welded thin-sheet blanks. 
Key words: life cycle, monitoring, welded joint,  plastic deformation  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Практически в любом развитом обществе поддержание высоких темпов его 

развития и достижения в промышленности связано с уровнем эффективности технологий производства и обра-
ботки заготовок и полуфабрикатов, в том числе и конструкционных материалов. Развитие технологий произ-
водства конструкционных материалов и производства заготовок идет в направлении выбора наиболее рацио-
нального, экономичного способа обработки заготовок, решения взаимосвязанным задач по сохранению конку-
рентноспсобности на мировом рынке, накопления капитала, поддержания высоких темпов экономического раз-
вития и роста производительности труда. В наибольшей степени это затрагивает многофункциональные транс-
портные системы, одним из конструкционных элементов которых являются сварные листовые заготовки, обра-
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ботка которых характеризуется повышением сложности технологии их формоизменения. Решения комплекса 
перечисленных задач непрерывно связано с использованием новых технологий сквозной информационной под-
держки сложной научной продукции на всех этапах ее жизненного цикла, который включает: маркетинг, проек-
тирование, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию. В целом обеспечение возможности принятия 
эффективных решений при поддержке жизненного цикла сварных швов листовых деталей транспортных 
средств и газотурбинных двигателей является актуальной научной проблемой. Целью работы является разра-
ботка теоретических основ мониторинга на основе математического описания процессов формирования, де-
формирования, упрочняющей обработки и эксплуатации сварного соединения. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Функции по надзору за состояние объектов (заготовка, 
полуфабрикаты, деталь), сбор и обработку информации о жизненном цикле выполняет мониторинг, который 
является частью этих технологий. Оценка и прогнозирование состояния объекта и процессов их жизнеобеспе-
чения относится к числу наиболее важных функций мониторинга [1]. Неотъемлемой частью технологического 
мониторинга является разработка математических моделей процессов образования и разрушения соединений. 
При сварке, формообразовании и эксплуатации происходят сложные процессы плавления, растворение, корро-
зии и диффузии, пластической и упругой деформации, циклического нагружения и др. металлов. Для рассмот-
рения процессов образования, пластического деформирования и циклического нагружения принята  модель 
многокомпонентной гидротермодинамической упруго-пластической системы, неравновесной термодинамики, 
теории пластичности и флуктуаций [1]., что позволяет выявить признаки, характеризующие состояние сварного 
соединения. Используя шеновское толкование энтропии, рассматриваемую как меру неопределенности возму-
щающего воздействия или сигнала передаваемого случайным источником можно вычислить или измерить ма-
лые флуктуации термодинамических и механических величин. Центральную роль в теории неравновесных про-
цессов, таких как образование и формирование сварного соединения, а также пластическое формоизменение 
играет уравнение баланса энтропии. Конкретная форма последнего для достаточно общей модели многокомпо-
нентный гидротермодинамической и упругопластической систем включает ряд составляющих. Последние со-
ответствуют источникам, которые относят к неравновесным процессам, существенно различной физико-
химической природы. Источники энтропии обусловлены химическими реакциями, теплопроводности, диффу-
зией, вязкостными явлениями, скольжением и двойникованием атомных плоскостей кристаллов при пластиче-
ской деформации. Возможно также использование в рассматриваемой системе сварное соединение – металл 
кинетической теории статической физики с использованием кинетических уравнений. 

При расчете предельных деформаций в ряде случаев необходимо учитывать, особенно в условиях пластиче-
ской деформации сварного шва, околошовной зоны (зоны термического влияния) и основного материала необ-
ходимо учитывать статистический характер пластичности. Оценку наиболее эффективной технологии формо-
изменения сварных заготовок и технологи формирования соединений при ремонте элемента конструкций необ-
ходимо производить по вероятности разрушение. Точность решения такой задачи в наибольшей степени зави-
сит от закона распределения пластичности металла и сварного соединения. 

Наиболее эффективным методом определения закона распределения является аналитический метод. Этот 
метод построен с учетом типа модели накопления трещиноватости в процессе пластической деформации. При 
этом считается, что приращение трещиноватости при пластической деформации является случайной величи-
ной. Имея данные о напряженно-деформированном состоянии, а также данные о пластичности металла, задавая 
вероятность разрушения металла Р, определяется степень использования запаса пластичности или предельная 
деформация при риске получить разрушение по трещинам с вероятностью Р. При выборе рационального спосо-
ба сварки и метода формоизменения заготовки необходимо также проанализировать следующие параметры: 

– степень теплового воздействия на металл; 
– качество сварного соединения; 
– технологические возможности; 
– производительность; 
– степень автоматизации и механизации; 
– экономичность; 
– экологичность. 
Для контроля процесса формоизменения сварных соединений предлагаются соответствующие критерии [2]. 

Наиболее целесообразно использовать критерий деформируемости Г.Д.Деля, В.А.Огородникова, В.Г.Нахайчука 
[2] для  определения предельной деформации. При этом определяется и работа внешних сил для тех объемов, в 
которых имеет место разрушение. Эта работа зависит от ряда факторов. В первую очередь от работы пластиче-
ской деформации при образовании единицы поверхности и плотности поверхностной энергии.  В конечном 
счете, предельная степень деформации зависит от схемы напряженного состояния и истории деформировании 
[2]. Среди множества способов анализа напряженного состояния и оценки влияния законов его изменения на 
пластичность широкое распространение получили подходы, в которых напряженное состояние характеризуется 
показателями содержащими инварианты тензора или  девиатора напряжений [2 – 6]. Среди этих показателей. 
Наиболее приемлемы те, которые учитывают третий инвариант тензора напряжений )( ТI з . Основное пре-
имущество этого показателя состоит в том, что при плоском напряженном состоянии от равняется нулю. По-
этому его можно использовать для оценки объемности напряженного состояния. Однако, если воспользоваться 
неравенством Коши-Буняковского можно кубический корень из произведения главных напряжений – среднее 
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геометрическое выразить через их среднее арифметическое.  
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ВИЛУЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ 
Пальчик С.С., Шевченко І.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: svyato.project@gmail.com 
Розроблено концептуальну основу для створення інструментального засобу вилучення емоцій з художніх текс-
тів та визначення оцінок поведінки персонажів. Кінцевою метою дослідження є відтворення почуття емпатії 
щодо персонажів, що буде сприяти вирішенню проблеми безпеки взаємодії штучного інтелекту та людини. 
Ключові слова: текст, аналіз, емоції, відносини, факти. 

 
EXTRACT OF EMOTIONAL INFORMATION FROM LITERARY TEXT 

Palchyk S., Shevchenko I. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: svyato.project@gmail.com 
A conceptual framework for creating an tool for extracting emotions from artistic texts and defining the behavior of 
characters is developed. The ultimate goal of the study is to recreate a sense of empathy with respect to characters, 
which will contribute to solving the security problem of the interaction of artificial intelligence and human beings. 
Key words: text, analysis, emotions, relations, facts. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Будь-якій зв'язний текст є складним системним утворенням. Однак при вирі-

шенні конкретних завдань потрібно виявляти лише окремі, значущі для вирішення даного завдання ознаки. Од-
нією з таких ознак є емоційна складова. При вирішенні завдань емоційного оцінювання поведінки персонажів 
з'являється можливість моделювання емоцій і почуття емпатії. Це важливо при розробці систем штучного інте-
лекту з точки зору безпеки взаємодії роботів і людей.  

На шляху побудови методів і моделей, що відтворюють емоції і емпатію, лежить безліч проблем, пов'язаних 
з машинним розумінням сенсу, закладеного автором в текст. Сенс – поняття суб'єктивне, кожен читач сприймає 
текст за своїм розумінням. Таким чином, актуальною є проблема розробки методів і алгоритмів аспектно-
емоційного аналізу текстів на основі машинного навчання, простих в налаштуванні, і таких що використовують 
поповнення бази знань за рахунок обробки розмічених текстів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Метою роботи є створення інструментальної основи для вилу-
чення та розпізнавання емоційних ознак з художнього тексту та моделювання оцінок поведінки персонажів. 
Для досягнення цієї мети зокрема потрібно вирішити таки задачі, як удосконалення моделі та алгоритму розпі-
знавання головних об’єктів і суб'єктів тексту та взаємодії між ними з урахуванням емоційного забарвлення, а 
також розробка методу вилучення емоційних ознак на основі машинного навчання за рахунок поєднання етапів 
синтаксичного аналізу, машинного навчання та моделі розпізнавання головних сутностей та подій в тексті, що 
надасть змогу створити інструмент моделювання почуття емпатії в інтелектуальних системах, що взаємодіють і 
спілкуються з людиною. 

На першому етапі потрібно видиліти ознаки, що застосовуються при видобуванні відносин і фактів, які по-
в'язують іменовані сутності. В основному враховують контекст навколо сутностей: список лем слів, що стоять 
між сутностями, і їх частини мови; слова і їх частина мови зліва від лівої і праворуч від правої сутності; синтак-
сичний шлях між сутностями і його довжину; категорії іменованих сутностей. Для цього потрібні правила і 
словники для заміни займенників іменами і іменниками. На цьому етапі реалізовано морфологічний аналіз слів 
і синтаксичній аналіз речень, а також заздалегідь сформовані правила, які утворюють первинну базу знань ана-
лізатора. База знань містить синтаксичні шаблони, в які  входять оціночні слова та аспектні терміни. Кожна но-
ва i-а фраза тексту спирається на минуле даного тексту і сильно або слабо розвиває кілька сюжетних ліній (ас-
пектів, тим). Залежно від змісту i-й фрази потрібно визначити якимось коефіцієнтом, наскільки вона розвиває 
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кожну тему. Сума коефіцієнтів розвитку тим дорівнює 1. Значущість окремої теми визначається кількістю 
знайдених ключових слів та зв’язків з попередніми фразами. Кожна тема, яка містить визначених персонажів, 
створює сюжетну лінію. Для визначення інтенсивності сюжетних ліній здійснюється декілька проходів по текс-
ту [1]. Для виявлення сенсів, що по розумінню авторів мають місце в даному тексті, потрібно виявити факти 
(події), що висвітлюють відносини між персонажами [2]. Проведено експерименти з прототипом програмного 
засобу, який здійснює морфологічний, синтаксичний, та фактографічний аналіз тексту.  

ВИСНОВКИ. Розроблено концептуальну основу для створення інструментального засобу вилучення емо-
ційної складової з художніх текстів. Проведено експерименти з програмним засобом.  
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФРЕЙМВОРКА ANGULAR ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ 
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Приводятся результати дослідженя доречність використання фреймворка Angular для розробки веб-додатків, та 
порівняння його з іншими аналогічними фреймворками. 
Ключевые слова: Angular, фреймворк, веб-додаток. 

 
ADVANTAGES OF USING FRAMEWORK ANGULAR FOR WEB-APPLICATION DEVELOPMENT 
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vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: Maxbest98@gmail.com  
The results of the study indicate the relevance of the use of the Angular framework for developing Web applications, 
and comparing it with other similar frameworks. 
Key words: Angular, framework, web-application. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Мета даної роботи з’ясувати переваги фреймворку Angular щодо створення веб-
додатків різної складності, а також визначити сильні та слабкі сторони у порівнянні з іншими фреймфорками 
для подібних завдань. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Фреймворк Angular один з найбільш розповсюджених фреймво-
рків для створення різноманітних односторінкових додатків (Single Page Application): React та Vue. Angular і 
React підтримуються і використовуються великими компаніями: Facebook, Instagram і Whatsapp. Google вико-
ристовує їх у нових проектах: наприклад, інтерфейс Adwords реалізований на Angular і Dart. Vue розробляється 
групою осіб, через Patreon та інші засоби спонсорування. Невелика команда Vue це сприяння до більш чистого 
коду / API та меншому оверінженерінгу. Вірне порівнянння Angular, React і Vue складно зробити тому отриму-
ємо приблизні значення порівняння в категорії «Internet & technologies» через пошук Google. На рисунку 1 ле-
генда ілюструє 1 – React,  2 – Angular, 3 – Vue графіки часу та гістограму середнього значення, що демонструє 
популярність Angular, підтримку та використання гістограма середнього значення.  

 

 
 

Рисунок 1 – Графік порівняння результатів пошуку фреймворків у програмі Google Trends 
 

Vue до 2014 року не існувало. Порівняння VueJS з Angular або React несправедливо, так як у VueJS майже 
немає результатів, які можна порівняти з іншими. Відповідно до останнього опитування StackOverflow  у 2017 
році, React люблять 67% опитаних розробників, а AngularJS – 52%. Відсутність інтересу до продовження розро-
бки реєструє великі значення для AngularJS (48%) в порівнянні з React (33%). Vue не входить в першу десятку 
ні в одному з випадків. Далі, є опитування statejs.com, що порівнює front-end фреймворки. Найцікавіші факти: 
React і Angular володіють популярністю 100%, Vue лише 77% опитаних людей. Відносно задоволеності, React 
набрав 92% для варіанта «використовував би знову», Vue – 89%, Angular 2 – тільки 65%. Всі обговорювані 
фреймворки засновані на компонентах. React і Vue зручні для роботи з простими компонентами: невеликі фун-
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кції, що не мають стану, які отримують щось на вхід і повертають елементи на виході. Тож для більш складних 
обчислень потрібно використовувати Angular. React фокусується на використанні JavaScript ES6. Vue викорис-
товує JavaScript ES5 або ES6. Angular залежить від TypeScript. Це дає велику консистентность в прикладах і в 
опенсорсних проектах (приклади React можна знайти в ES5 або в ES6). Це також вводить такі поняття, як деко-
ратори або статична типізація. Статична типізація корисна для інструментів аналізу коду, типу автоматичного 
рефакторінга, переходу до визначення і т.д. Angular – фреймворк (не бібліотека), тому додаток має бути струк-
туровано, та має більше функціоналу. Angular – цілісне рішення, можна почати працювати одразу. React і Vue 
універсально гнучкі. Їх бібліотеки можна поєднувати з будь-якого роду пакетами (багато для React в npm, у Vue 
пакетів менше). Використовуючи React, можна замінити також бібліотеку на її API-сумісну альтернативу, таку 
як Inferno. Але для React не існує правил і та обмежувальних рекомендацій. Vue досить простий для вивчення. 
Компанії переходять на Vue тому що він здається значно простішим для розробників. Angular і React потребу-
ють пристосовування, що зменшує гнучкість.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, переваги використання фреймворка Angular для розробки веб-додатків у відк-
ритому коді, вдосконаленні, підтримці компанії Google, його інструменти дозволяють створювати велики та 
складні проекти. 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛЬФРАМА  
ИЗ ОТХОДОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ ЭКСТРАКЦИИ В РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЯХ 

Пидручная И.В., Соловьев В.В., Соляник Л.А. 
Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка, 
просп. Первомайский, 24, г. Полтава., 36011, Украина. Е-mail: k23@pntu.edu.ua 
Доказано, что вольфрамовые руды и концентраты разлагаются при 1050-1100°С в расплавах хлорида натрия - 
метасиликат натрия с образованием двух фаз, которые не смешиваются: галогенидно-вольфраматную и сили-
катную. Первая фаза содержит 96-99% вольфрама, вторая - более 90%. 
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It was shown that tungsten ores and concentrates at 1050-1100os decompose in sodium chloride - sodium metasilicate 
with forming two unmixing phases: halide-tungstate and silicate. The first phase contains 96-99% of  tungsten,  the 
second - more than 90% . 
Key words: Key words: hard alloy, tungsten, cobalt, tungsten ores and concentrates, high temperature selective extrac-
tion. 

 

Ежегодная потребность Украины в твердых сплавах порядка 104 т, однако, она не имеет собственной сырье-
вой базы. В таких условиях на современном уровне развития, как промышленности, так и наукоемких техноло-
гических решений переработки вольфраматсодержащих отходов металлокерамических твердых сплавов, полу-
чившим техническое применение, на первое место выходит экстракция вольфрама из вторичного сырья. Прак-
тически 50% использованных на Украине твердых сплавов можно возвратить на регенерацию. Для производ-
ства таковых можно использовать матрицы отработанного бурового и режущего инструмента, лом. Особо 
необходимо отметить огромный ресурсный потенциал переработки вольфрама, молибдена, кобальта из боепри-
пасов подлежащих утилизации, а также элементов военной техники. 

Предприятиями и учеными Украины достигнут значительный прогресс при получении твердосплавных ма-
териалов. Исходные компоненты (приблизительно 80%) для этого вида продукции ранее завозились из других 
стран и республик бывшего СССР, хотя в недрах Украины сосредоточены значительные запасы необходимого 
сырья и имеются значительные объемы вторичного сырья и лома. В связи с этим возможно расширение произ-
водственной базы твердосплавных материалов как за счет их переработки по новым технологиям, так и совер-
шенствования существующих. 

Вышеуказанные методы выделения компонентов сплава отличаются друг от друга не только режимом обра-
ботки, но и природой применяемых химических реагентов. Используемые в промышленности методы перера-
ботки отходов твердых сплавов (обработка кислотным раствором с анодной поляризацией, кислотным раство-
ром в присутствии окислителя, в расплавленном цинке и аналогичные) имеют узкие области применения и в 
основном ориентированы на определенную группу марок твердого сплава. 

Существенным недостатком группы методов растворения компонентов твердых сплавов различными кисло-
тами и их смесями является токсичность применяемых реагентов. Частично ее устраняет способ переработки 
отработанного алмазного и твердосплавного инструмента анодным растворением в гидроксидхлоридном рас-
плаве, предложенном в работах [1,2]. При этом вольфрам и углерод переходят в расплав в форме вольфрамата и 
карбоната соответственно, а материалы пропитки твердосплавной матрицы накапливаются у катода в виде вы-
сокодисперсных металлических порошков. Конечным продуктом предложенного способа является оксид воль-
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фрама WО3, требующий дальнейшей переработки для возвращения в процесс производства твердосплавного 
инструмента. В работе [3] представлены результаты применения высокотемпературной селективной экстракции 
вольфрама из концентратов и вторичного сырья в галогенидно-силикатных расплавах. В настоящей работе изу-
чено разделение кобальта и карбида вольфрама анодным растворением в растворах фосфорной кислоты. Полу-
ченные данные [4] показывают, что селективное растворение фазы Со-W может быть применено для перера-
ботки лома твердых сплавов. При этом желательно, чтобы отделение кобальта от карбида осуществлялось при 
как можно меньшем расходе энергии. После растворения фазы Со-W остаток карбида вольфрама после измель-
чения пригоден к использованию в производстве твердосплавного инструмента. 

Для выделения соединений вольфрама из руд и концентратов обычно применяют метод разложения в раз-
личных кислотах, экологическая опасность и нетехнологичность которого не вызывает сомнений. В качестве 
альтернативного метода может быть предложена высокотемпературная селективная экстракция в неагрессив-
ных солевых расплавах. В последнее время разрабатывается способ получения карбида вольфрама путем обра-
ботки вольфрамсодержащих расплавов восстановительными газами, углеродом или карбидом: кальция. Первой 
стадией этого способа обычно является разложение руды или концентрата методом высокотемпературной се-
лективной экстракции. В качестве экстрагирующих компонентов могут быть рекомендованы расплавы хлорида 
натрия и метасиликата натрия. При их сплавлении с вольфрамовыми концентратами (вольфрамит или шеелит) 
соединения вольфрама переходят в хлоридную фазу, а оксиды железа, марганца и кальция в силикатную. Фазы 
определяются выборочной декантацией. Степень извлечения вольфрама в хлоридную фалу во многом опреде-
ляет дальнейшую перспективу способа получения карбида вольфрама путем обработки расплавов газами. По-
этому предложенный способ состоит в высокотемпературной экстракции вольфрама из соответствующих кон-
центратов и определение наиболее технологичных параметров условий (температура, состав расплава, продол-
жительность экстракции) проведения процесса. 

Наиболее эффективный способ переработки шеелитовых концентратов заключается в высокотемпературной 
селективной экстракции его смеси с вольфрамитом в соотношениях от 1:4 до 2:1 [5]. Применение этих смесей 
позволяет осуществлять процесс без введения флюсов (обычно фторидов щелочноземельных металлов и оксида 
алюминия), что, согласно исследованию J.M.Gomes [6], необходимо при обработке шеелита. Использование 
смесей в вышеуказанных пропорциях позволяет извлекать более 96% WО3 в галогенидно- вольфраматную фа-
зу. Содержание оксидов кальция, железа и марганца в последней составляло менее 2,5 мас. %. 

Таким образом, показано, что вольфрамовые руды и концентраты при температуре 1050-1100°С разлагаются 
в расплавах хлорид натрия-метасиликат натрия, образуя две несмешивающиеся фазы: галогенидно-
вольфраматную и силикатную. Первая содержит 96-99% вольфрама, вторая - свыше 90% различных составля-
ющих. Данный способ не только является экологически чистым, позволяя выделять дорогостоящие металлы 
вольфрам, молибден, кобальт (ориентировочная цена на мировом рынке 25 дол. за 1 кг W, но одновременно 
позволяет очистить огромные территории от промышленных отходов действующих производств (к примеру 
горно-обогатительного комбината г. Комсомольск). 
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Запропоновано розрахункову модель відновлення клювовідно-ключичній зв’язкі, яка дозволяє визначити спри-
ятливе положення точки кріплення фіксатора на ключиці. 
Ключові слова: ключиця, плече, точка кріплення фіксатора. 
 
INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC AND MAGNETIC RADIATION ON GROWTH OF TREES IN 

THE CURRENCY PLACES 
Prikhodko М. 
Kremenchug National University named after Mykhailo Ostogradskii. E-mail: kafea@kdu.edu.ua 



МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТЕХНІЧНИХ 
І БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ОБ’ЄКТАХ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
200 

The proposed calculation model for the rectification of the clavicular-clavicular ligaments is proposed, which allows 
determining the favorable position of the fixing point of the clamp on the collarbone. 
Key words: clavicle, shoulder, fixation point. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРАЦІ. Переломи ключиці є частими травмами опорно-рухового апарату і, за даними бі-

льшості ВОЗ, складають 10 - 19,5% від усіх переломів кісток скелета [1]. 
Хоча до теперішнього часу розроблений цілий ряд нових систем і конструкцій для лікування пошкоджень 

ключиці, але кількість ускладнень залишається досить високою і досягає 12,5-35% [1]. В результаті неадекват-
ного лікування виникають не тільки боль і деформації в місці пошкодження, а й порушується функція верхньої 
кінцівки, що призводить до зниження працездатності хворих і навіть виходу на інвалідність.  

Таким чином, розробка і наукове обґрунтування оптимальної методики лікування при переломах ключиці, 
яка дозволила б зменшити кількість ускладнень і поліпшити результати лікування хворих з даним видом ушко-
джень є актуальним завданням. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. В результате аналізі існуючіх робіт в даного напрямку було 
встановлен, что методика фіксації ключиці і клювовидного відростка описана не в повному обсязі. Зокрема пи-
тання вибору положення точки кріплення фіксатора на ключиці [1]. Для визначення положення точки кріплен-
ня фіксатора було побудовано модель у вигляді системи взаємодіючих жорстких стрижнев (рис.1) [2]. 

Стрижень AC, довжина якого l, являє собою модель ключиці  
(рис. 1). На відстані x від точки A на ключиці розташовується фіксатор 
(точка B), другий кінець якого в точці D закріплений на клювовидно-
му відростку, при цьому величина a – відстань від акроміального кін-
ця ключиці (точка A) до проекції на ключицю точки кріплення фікса-
тора на клювовидному відростку (точка D), а величина b – відстань від 
верхнього краю ключиці до верхнього краю клювовидного відростка. 
При пошкодженнях нативних зв’язок акромально-ключичного суглоба 
відбувається вивих акроміального кінця ключиці.  

Отже, в точці A ключиця стане вільною, а точка буде C шарнірно 
закріпленою. Оскільки фіксація виконана гнучким елементом (стрічка, 
нитка), точки її кріплення B і D можна також розглядати як шарніри. З 

усього розмаїття сил, що діють на акромиально-ключичний суглоб в процесі руху тіла людини, сила F, зосере-
джена на акроміальному кінці ключиці і перпендикулярна до її осі. Припустимо під дією сили F биомеханічна 
модель знаходиться в рівновазі. У точках C і D будуть діяти реактивні сили RC і RD відповідно. Сила RD буде 
відповідати реакції на розтягування стрижня BD і, отже, буде спрямована вздовж даного стержня (фіксатора). 
Виходячи з умови рівноваги, можна записати суму моментів щодо точки C: 
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(1) 
де lR – плече сили RD відносно точці C (рис. 2). 

                        
а)                                                             б) 

Рисунок 2 – Момент сил щодо точки С: а) x ≤ а; б) x > а 
 

Як у випадку x ≤ а (рис. 2а), так і при x > а (рис. 2б) довжина плеча lR може бути представлена співвідно-
шенням: 
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Тоді в результаті підстановки (2) в (1) отримаємо вираз для RD: 
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(3) 

Щоб знайти значення x, відповідне мінімальному значенню сили RD згідно з дослідженням функції на екст-
ремум, необхідно знайти корінь похідної подкоренного вираження у формулі (3). Можна перевірити, що у похі-
дній подкоренного вираження є тільки один корінь, при якому буде реалізовуватися мінімум шуканої реакції 
RD. Значення цього кореня визначається виразом: 
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Рисунок 1 – Биомеханическая мо-

дель ключици с фіксатором 
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ВИСНОВКИ. Запропоновано розрахункову модель відновлення клювовидно-ключичній зв’язкі, яка дозво-
ляє визначити сприятливе положення точки кріплення фіксатора на ключиці. А також отримано аналітичний 
вираз для визначення оптимального положення точки кріплення фіксатора на ключиці, яке відповідне мініма-
льної реакції опори. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА КОЛЕКТИВУ 

НА ОСНОВІ ІЄРАРХІЧНОГО М-АВТОМАТУ 
Рилова Н.В., Павлюк М.І. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
м. Кременчук, Україна. Е-mail: rylovanataly@rambler.ru 
Пропонується моделювання соціально-психологічних процесів в учбових групах для створення інструменту 
пошуку раціональних режимів інформаційного та енергетичного обміну між особистостями в малій групі. В 
якості основи моделі береться ієрархічний М-автомат. 
Ключові слова:  особистість, мала група, психологічний вплив, М-автомат. 

 
MODELING OF THE INTERACTION OF THE PERSONALITY WITH THE COLLECTIVE 

ON THE BASIS OF THE HIERARCHICAL M-AUTOMATON 
Rylova N., Pavluk M. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: rylovanataly@rambler.ru 
The modelling of the social-psychological processes in the educational groups is suggested in order to create the tool for 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах значних змін соціального середовища, малі групи є зв’язуючими лан-
ками особистості та суспільства. Виникає проблема вибору оптимальної, з точки зору розвитку групи та особи-
стості, середовища та стратегій взаємодії з ним та всередині малої групи, пов’язаною загальною працею. Одним 
з найближчих соціальних оточень, через яке суспільство впливає на особистість у сфері освіти, є учбова група. 
Спілкування на даному етапі розвитку особистості є провідним видом діяльності поряд з учбовою. З цією точки 
зору актуальною задачею є моделювання соціально-психологічних процесів в малих групах та їх вплив на роз-
виток окремої особистості [1, 2]. 

З інформаційної точки зору проблемою є побудова достатньо адекватної моделі розвитку особистості та ко-
лективу як багатоагентної системи під дією внутрішніх та зовнішніх факторів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Метою роботи є створення інструменту для пошуку раціона-
льних режимів інформаційного та енергетичного обміну між особистостями в малій групі, що забезпечують 
досягнення локальних і глобальних цілей колективу й окремих його членів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
1. Аналіз особливостей наявних каналів інформаційного та енергетичного обміну усередині групи та їх 

впливу на досягнення поставлених локальних і глобальних цілей. 
2. Аналіз існуючих методів моделювання багатоагентних систем. 
3. Розробка формального опису багатоагентної системи та взаємодії агентів з різних каналів. 
4 Розробка алгоритмів та інформаційної технології моделювання еволюції особистості і колективу. Апроба-

ція інформаційної технології. 
В процесі моделювання відтворюється взаємодія кожної особистості з іншими особистостями і зовнішнім 

середовищем. Шляхом циклічного перерахунку станів кожного індивіда можна простежувати динаміку нако-
пичення знань (в інтегральній формі) і еволюцію колективу в цілому шляхом обчислення середніх оцінок успі-
шності засвоєння навчального матеріалу. 

Припускаємо, що у кожної особистості є ближнє, середнє і далеке оточення. Чим далі оточення, тим слаб-
кіше його психологічний та інформаційний вплив. 

Особистості наділяємо властивостями, які, на нашу думку, впливають на еволюцію колективу і розвиток 
індивідуума в навчальному процесі: 

1. Властивості по відношенню до себе: воля – безвольність, врівноваженість – нестійкість, ригідність (за-
ціпенілість) – імпульсивність, розсудливість – безрозсудність, неуважність – зосередженість. 

2. Властивості по відношенню до інших: конфліктність – дружелюбність; схильність – несхильність впливу 
оточуючих. 

3. Властивості по відношенню до роботи/навчання: ініціативність – пасивність; лінь – працьовитість. 
Оточення діє на індивідуума через інформаційно-енергетичні канали. Коефіцієнти передачі каналів залежать 
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від близькості двох індивідуумів. Ділимо оточення на кілька кіл: 
1. Ближнє коло – коефіцієнти передачі мають значення 1. 
2. Середнє коло – коефіцієнти передачі мають значення 0,5. 
3. Далеке коло – коефіцієнти передачі мають значення 0,2. 
Рецептори індивідуума (канали): 
1. Канал зовнішнього впливу – єдиний для всіх канал і потік інформації в рамках навчально-виховного про-

цесу. Оцінкою кожного індивідуума є ступінь засвоєння інформації з цього каналу. Ступінь сприйняття по 
цьому каналу залежить від особистих якостей, виражених відповідними параметрами і коефіцієнтами, на які, в 
свою чергу, впливає оточення через психологічний канал. 

Внутрішньо-системні канали: 
1. Інформаційний, що сприяє навчанню через кооперацію. Ступінь сприйняття по цьому каналу відповідно 

до описаного вище для каналу зовнішнього впливу. 
2. Психологічний (енергетичній), що впливає на успішність навчання, може нести як позитивний та негати-

вний вплив, як суму випромінювань оточення. Ця сумарна величина через коефіцієнти впливає на внутрішній 
стан індивіда та ступінь його успішності. 

Шкала вимірювання характеристик і параметрів. 
Бажано значення всіх величин вимірювати у єдиній шкалі [–1,1]. 
При цьому, наприклад, лінь – працьовитість можна висловити одним коефіцієнтом, вважаючи, що значення 

працьовитості близьке до –1 означає лінь. 
Академік АН УССР Н. М. Амосов пропонував гіпотезу, згідно з якою є такий рівень опису системи, що мо-

делюється, – кори головного мозку, – на якому роль його підсистем грають коркові інформаційні моделі 
об’єктів зовнішнього та внутрішнього світу людини. Гіпотеза складається з трьох частин. До третьої частини 
гіпотези академік відніс ті її положення, які стосуються опису принципів побудови модельних автоматів (М-
автомати), які відтворюють комп’ютерні програми. Ці принципи формулюються на основі уявлень про те, як 
саме відбувається взаємодія коркових інформаційних моделей що породжує поведінку людини, чи інакше ка-
жучи, якими повинні бути загальні принципи організації механізмів, описаних в другий частині гіпотези, щоб їх 
функціонування породжувало програми, які описані в першій частині гіпотези [2, 3]. 

Ефективність застосування психологічних даних при побудові М-автоматів визначається можливістю вста-
новлення взаємних відповідностей між термінами та поняттями опису штучних систем та термінами і поняття-
ми психології. Саме тому нами було обрано застосування М-автомату для моделювання взаємодії особистості 
та колективу. 

Інтегральна оцінка якості функціонування М-мережі формується за допомогою спеціальних і-моделей ме-
режі (вузлів). Вона має сенс та може бути визначена в тих випадках, коли на основі М-мережі вже побудована 
деяка діюча модель – М-автомат, задані цілі його функціонування та визначені критерії якості його роботи. 

Визначимо модельні характеристики збудження і гальмування для вузлів. Для опису чутливості вузлу зруч-
но використовувати так звану логістичну (сигмоїдальну) функцію:        

                                                             )QS(e
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де S – сума вхідних сигналів вузла М-мережі; Y – величина збудженості, Q – поріг чутливості. Ця функція добре 
описує зміну ступеня збудженості вузла при зміні значення суми вхідних сигналів.  

Загальна залежність (формула перерахування) збудженості вузла від певного набору вхідних впливів:  
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де f – функція чутливості (1), N – кількість вузлів; М – кількість параметрів, по яким є зв’язок; Eik
t – збудженість 

вузла з номером i з k-го параметру, wkij – коефіцієнт зв’язку з параметру k; DЕ – коефіцієнт загасання збуджено-
сті. Коефіцієнт зв’язку wkij обчислюється за формулою: 
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,                                           (3) 
де Dw – коефіцієнт загасання зв’язку. 

Таким чином, вирази (1) – (3) є математичною моделлю, яка лежить в основі пропонованої імітаційної мо-
делі. 

Структура моделі є вкладеною, ієрархічною. Тобто кожна особистість моделюється окремим М-автоматом, і 
уся мала група також є М-автоматом верхнього рівня, де особистості представлені вузлами.  

ВИСНОВКИ. Подальша робота заключається в розробці моделей індивідуума та колективу за рахунок спі-
льного використання алгоритмів роботи клітинного автомата (сусідні вузли) та М-автомата, що дасть можли-
вість синтезу гнучкого та багатопланового моделювання взаємодії агентів і за необхідністю – пошуку оптима-
льних режимів функціонування для досягнення локальних і глобальних цілей. 
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Наведені елементів інформаційної технології моніторингу стану атмосферного повітря в умовах промислового 
регіону. Визначені етапи розробки нечіткої моделі розпізнавання екологічної ситуацій. Запропоновано модель 
інформаційної технології. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Існування людського суспільства незмінно пов’язане з використанням довкілля 
як середовища проживання та створення засобів життєзабезпечення – продуктів харчування, сировини й мате-
ріалів для побутових потреб і виробничої діяльності, виробництва і використання енергії, забезпечення транс-
портом та засобами зв’язку. Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологіч-
ної діяльності за допомогою засобів інформатизації і забезпечує регулярну оцінку стану середовища життєдія-
льності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної 
безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування [1]. 

У місті Кременчуці також мають місце проблеми екологічного характеру. Це забруднення повітря, води й 
ґрунту.  У  місті зосереджена величезна кількість промислових підприємств: Кременчуцький нафтопереробний 
завод, Крюковський вагонобудівний завод, КрАЗ, Кременчуцький автоскладальний завод, Кременчуцький  ко-
лісний завод, Кременчуцький завод дорожніх машин, сталеливарний завод, Кременчуцький завод технічного 
вуглецю, м’ясокомбінат, хлібозаводи, молокозавод, лікеро-горілчаний завод, шкіряно-шорний комбінат, дві 
швейні фабрики, кондитерські фабрики, Кременчуцька тютюнова фабрика JTI та інші підприємства, які є осно-
вними джерелами забруднення навколишнього середовища. Їх негативний вплив на життя та здоров’я кремен-
чужан описувалось у міських газетах, скаргах до мера міста та результатів експертиз.  

Існуючі системи екологічного моніторингу показують лише рівень забруднення повітря, що ускладнює по-
шук джерела забруднення та приводить до збільшення часу впливу шкідливих речовин на здоров’я людини. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. У даній роботі об’єктом дослідження є інформаційні процеси 
моніторингу стану атмосферного повітря. Метою роботи є розробка окремих елементів інформаційної техноло-
гії моніторингу стану атмосферного повітря в умовах промислового регіону. 

Взагалі для досягнення поставленої мети мають бути розв’язані наступні задачі: 
– проаналізувати існуючи інформаційні технології екологічного моніторингу; 
– розробити удосконалену модель системи моніторингу стану атмосферного повітря; 
– розробити нечітку модель розпізнавання екологічної ситуації; 
– розробити алгоритмічне забезпечення процесу моніторингу; 
– розробити інформаційну технологію моніторингу стану атмосферного повітря в умовах промислового міс-

та. 
Досвід розробки систем моніторингу складних процесів показує, що система моніторингу повинна забезпе-

чувати виконання таких функцій: 
– збір даних про первинні параметри процесів; 
– моделювання найбільш важливих процесів в реальному часі;  
– перетворення значень первинних параметрів процесу в значення ознак ситуації;  
– розпізнавання ситуації і підтримка прийняття оперативних рішень щодо корекції ситуації;  
– періодичне уточнення параметрів моделей і поповнення бази знань;  
– ведення бази даних моніторингу. 
На першому етапі необхідно структурувати оперативну інформацію, зробити аналіз і класифікацію си-

туацій [2]. Експертний аналіз дозволив виявити низку ситуацій, серед яких, по-перше, є штатна ситуація, коли 
стан атмосфери задовільний, а також позаштатні ситуації, кожна з яких характеризується перевищенням грани-
чних значень концентрації одної чи декілька забруднюючих речовин. Враховуються також і ускладнюючі фак-
тори, пов’язані з погодними умовами.  
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Для кожної ситуації треба відібрати ознаки, які прямо або непрямо впливають на її виникнення. Кожна 
ознака, виділена на етапі якісного аналізу, розглядається експертами із застосуванням методу парних порівнянь 
на предмет її значущості щодо розпізнавання конкретної ситуації. Сформовано словники ситуацій та ознак си-
туацій.  

Для розпізнавання кожної ситуації сформовані вербальні правила. Приклад правила: ЯКЩО <концентрація 
оксиду вуглецю = «підвищено»> І <район підвищення концентрації оксиду вуглецю = «5»> ТО <Видати попе-
редження керівництву підприємства «XXX»>. 

Оскільки аналітична система повинна використовувати не тільки числові, а і вербальні оцінки, слід обрати 
нечітку модель класифікації, яка добре зарекомендувала себе у розв’язанні задач розпізнавання [3]. Таким чи-
ном, етапи розробки нечіткої моделі розпізнавання екологічної ситуацій наступні: 

1. Розробка та нормування масштабу фізичних шкал для кожної змінної, що є ознакою ситуації.  
1.1. Визначення універсальної множини значень числової шкали фізичної змінної. 
1.2. Нормування числових шкал. Нормування дозволяє з єдиних позицій формувати нечіткі шкали оціню-

вання рівня концентрації речовин в якості ознак. 
2. Для кожної числової шкали визначаються кількість термів нечіткої шкали, вид та розташування функцій 

приналежності. 
3. Класифікація ситуацій та вибір інформативних ознак для кожної групи ситуацій. 
4. Визначення структури бази знань. Оскільки ознак ситуацій зазвичай забагато, для зменшення розмирів 

бази знань доцільно зробити декомпозицію по групам ознак, з формуванням проміжних ознак, що агрегують 
первинні ознаки.  

5. Розробка алгоритму розпізнавання та його реалізація у програмному модулі.    
Типова однорівнева структура бази знань показана в табл. 1. Для реалізації багаторівневої бази знань вихідні 

змінні першого рівня становляться вхідними змінними другого рівня, і так далі.   
Практичне застосування моніторингу розпізнавання та діагностики екологічно небезпечних ситуацій реалі-

зовано на прикладі техногенно навантаженої урбосистеми міста Кременчук (Україна). У рамках виробничого 
екологічного контролю на підприємствах м. Кременчука проводиться контроль вмісту у викидах наступних 
токсичних забруднюючих речовин: тверді речовини, карбону(II)оксид, нітрогену(IV)оксид, сульфуру(IV)оксид, 
вуглеводні, легкі органічні сполуки, а також метан. 

Таблиця 1 – Структура бази нечітких знань з діагностики ситуацій 
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ВИСНОВКИ. Отже, сформовано теоретичний базис для розробки універсальної структури системи моніто-
рингу стану атмосферного повітря, запропоновано модель інформаційної технології, розроблено адаптивну не-
чітку модель розпізнавання ситуацій у процесі моніторингу екологічної ситуації, яка складається з бази знань, 
що містить нечіткі правила розпізнавання ситуацій і рекомендації щодо прийняття рішень. 
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МОДЕЛІ АДАПТИВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 
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вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: endlesskwazar@gmail.com 
Розроблено модель онтології предметної області «Документообіг» та модель діалогу с користувачем. Ці моделі 
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є частиною комплексу моделей і алгоритмів, що застосовані в інформаційній технології адаптації інтерфейсу 
системи електронного документообігу до поточних задач і ролі користувача.     
Ключові слова: документообіг, онтологія, модель, інтерфейс, адаптація. 

 
MODELS OF ADAPTIVE INTERFACE OF ELECTRONIC DOCUMENT SYSTEMS 

Skryl A., Fatovenko M. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: endlesskwazar@gmail.com 
A model of ontology of the subject area "Document flow" and a model of dialogue with the user has been developed. 
These models are part of a set of models and algorithms that are applied in the information technology of adapting the 
interface of the electronic document flow system to the current tasks and the role of the user. 
Key words: workflow, ontology, model, interface, adaptation. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Як показує реальний досвід, однією з ключових проблем, що виникають при 

впровадженні програм системи електронного документообігу, є надмірність і складність інтерфейсу користува-
ча. Як правило, інтерфейс додатків не враховує особливості використання програми конкретним користувачем, 
виконуючим конкретну роль на певному етапі бізнес-процесу. Всі користувачі програми часто бачать один і 
той же інтерфейс, перевантажений різними елементами управління, що призводить до небажання з боку персо-
налу вивчати нову систему і, відповідно, до низької ефективності впровадження систем електронного докумен-
тообігу. Уникнути цих проблем можна шляхом автоматичної адаптації інтерфейсу додатку до конкретних кате-
горій і задач користувачів і до ситуацій, що виникають в процесі роботи з документами.  

Для досягнення цієї меті необхідно зокрема розробити модель онтології предметної області «Документоо-
біг» та модель сценарію діалогу інтерфейсу та користувача. Ця задача вирішується в даній роботі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Загальна модель інтерфейсу з точки зору аналітика складається 
з наступних компонентів: моделі системи понять користувача (онтологія), моделі сценарію діалогу та моделі 
подання. Моделі зв’язку з прикладною програмою розробляє програміст.   

Онтологія як така описує, що саме користувач може робити з системою і які концепти (сутності) йому необ-
хідно при цьому знати і використовувати. Об'єкти онтології – це, насамперед, сутності, тобто ці об'єкти, які 
входять в концептуальну модель предметної області, наприклад, «Документ» або «Виконавець». Серед сутнос-
тей є активні об'єкти – користувачі різних категорій (ролей). 

В онтологію входять також керуючі об'єкти, які служать зв'язком між активними та пасивними об'єктами і 
об'єктами-сутностями. Керуючі об'єкти реалізують логіку програми, тобто використовуються для координації 
та встановлення послідовності дій згідно сценаріїв. Між об’єктами предметної області існують певні відношен-
ня, яки також потрібно відобразити в моделі онтології.  

Уявімо онтологію предметної області, з урахуванням сказаного вище, у вигляді: 
                                                      O = <PE(AP), AЕ(АA, RА, АS), R1, R2, CO, АR, FЕ >  ,                                        (1) 
де PЕ – множина пасивних сутностей, AP – множина атрибутів пасивних сутностей, AE – множина активних 
сутностей, AA – множина атрибутів активних сутностей,  RА – ролі активних сутностей, АS – множина аспектів 
функціонування активних сутностей, R1ЕЕА – відношення пасивних та активних сутностей, R2RАRА – 
відношення між ролями активних сутностей (відношення R1 і R2 вербально визначено у регламенті електрон-
ного документообігу), CO:ЕЕR – керуючі об’єкті, що реалізують функції інтерпретації відношень між сутнос-
тями, АRАSАS – перетин аспектів функціонування окремих ролей, FЕ – потоки подій у системі.  

Для розробки моделі сценаріїв діалогу необхідно на основі регламенту документообігу сформувати послідо-
вності подій, що відбуваються на робочому місці користувача. Ці послідовності залежать від ролі користувача, 
та робочої ситуації, яка склалася на даний час на даному робочому місці.  

Модель діалогу с користувачем можна визначити набором: 
                                                                DS = <L, RD, SR, SP >,                                                                   (2) 

де L – мова діалогу, RD – правила формування представлення, SR – множина стандартних повідомлень, PМ  – 
процедура логічної обробки поточної ситуації. 

ВИСНОВКИ. Розроблено модель онтології предметної області «Документообіг» та модель діалогу с корис-
тувачем. Ці моделі є частиною комплексу моделей і алгоритмів, що застосовані в інформаційній технології ада-
птації інтерфейсу системи електронного документообігу до поточних задач і ролі користувача.     

 
 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТАЛІТИЧНИХ REDOX-ПРОЦЕСІВ ЗА УЧАСТЮ 
МЕЛАТОНІНУ ТА ГЛУТАТІОНУ. 

Соловйов В.В., Кузнецова Т.Ю. 
Полтавський  національний технічний  університет імені Юрія Кондратюка,  
просп. Першотравневий,24,  м. Полтава, 36011, Україна.  Е-mail: KZT7@yandex.ru 
Омельчук А.О. 
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України  
вул. Академіка Палладіна, 32/34, м. Київ, 03142, Україна. 
Проведені електрохімічні дослідження, які підтвердили антирадикальні властивості ендооксидантів. На  макро-
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скопічному рівні підтверджена принципова відмінність механізмів інгібуваня гідроксил-радикалів та суперок-
сид-аніон-радикалів, молекулами антиоксидантів на фоні превалюючої антирадикальної активності глутатіону 
в порівнянні з мелатоніном. Встановлена кореляція зміни макроскопічних параметрів процесу електровіднов-
лення вільних радикалів кисню в присутності антиоксидантів з отриманими на нанорівні результатами кванто-
вохімічних досліджень при взаємодії молекули мелатоніну та глутатіону із вільним радикалами кисню  

 
VOLTAMPEROMETRIC INVESTIGATION OF CATALYTIC REDOX-PROCESSES INVOLVING 

MELATONIN AND GLUTATHIONE 
Soloviev V., Kuznetsova T. 
Poltava National Technical Yuriy Kondratyuka University 
prosp. Pershotravnevyi , 24, Poltava, 36011, Ukraine.  Е-mail: KZT7@yandex.ru 
Оmel’chuk А. 
V.I. Vernadskii Institute of General & Inorganic Chemistry  of the Ukrainian National Academy of Sciences, 
prosp. Akademika Palladina, 32/34, Kiev, 03142, Ukraine. 
Conducted electrochemical studies confirmed the antiradical properties of  andioxidants. At the macroscopic level con-
firmed the fundamental difference between the mechanisms inhibition hydroxyl-radicals and superoxide-anion-radicals, 
of molecules antioxidant against the background of prevailing antiradical activity of glutathione compared with melato-
nin.The installed correlation of changes  in the macroscopic parameters of the process of electroreduction of oxygen 
free radicals in the presence of antioxidants obtained at the nanoscale results quantum chemical studies in the interac-
tion of molecules of melatonin and glutathione against free radicals of oxygen  
Key words: antioxidants, melatonin, hydroxyl radical, superoxide-anion-radical, glutathione. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для зменшення негативного впливу вільних радикалів на біологічні об’єкти жи-
вого організму останнім часом у практичній медицині широко застосовуються ендогенні антиоксиданти у 
зв’язку з їх участю  в системі захисту організму людини від агресивної дії вільних радикалів. Відсутність сис-
тематичних досліджень, особливо на молекулярному рівні, антирадикальної активності різних антиоксидантів 
при їх взаємодії з вільними радикалами в біологічних системах зумовлює не тільки наявність суперечливих 
оцінок в інтерпретації експериментально одержаних закономірностей, але й створює труднощі у розвитку зага-
льних уявлень відносно механізму взаємодії антиоксидантів із вільними радикалами  та цілеспрямованого під-
ходу до  керування цими процесами, які мають практичне застосування у медицині. Це актуалізує вивчення  
антирадикальної активності різних антиоксидантів. 

Взаємодія антиоксидантів із вільними радикалами обумовлена впливом великої кількості різноманітних вза-
ємопов'язаних процесів, стабілізація яких навіть в умовах експерименту є досить проблематичною. Разом з тим 
на сьогодні широко почало застосовуватися  моделювання різних фізико-хімічних процесів на молекулярному 
рівні методами квантової хімії з подальшим аналізом результатів виконаних розрахунків. Тому представляється 
актуальним вивчення ефективності дії ендогенних антиоксидантів мелатоніну і глутатіону шляхом моделюван-
ня механізму їх взаємодії із вільними радикалами (гідроксил-радикалом (•ОН) і супероксид-аніон-радикалом 
(•ООˉ) електрохімічними методами, що, дає можливість не тільки отримати обґрунтування позитивного ефекту 
використання антиоксидантів, але й встановити потенційну значущість цих речовин як лікарських засобів. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Електрохімічні дослідження моделювання взаємодії антиок-
сидантів із вільними радикалами кисню проводили в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України з 
використанням диференційної iмпульсної вольтамперометрiї за методикою запропонованою д.х.н., проф., Г.С. 
Шаповал; для дослідів використовували L-глутатіон фірми SERVA та мелатонін фірми Merck. Сполуки викори-
стовувавли без додаткового очищення. Розчини глутатіону та мелатоніну готували безпосередньо перед вимі-
рами.  

Раніше нами на основі моделювання взаємодії молекули мелатоніну (МLТ) та глутатіону (GSH) з вільними 
радикалами •ОН  та  •ООˉ за результатами неемпіричних квантово-хімічних розрахунків була запропонована 
схема перерозподілу електронної густини в молекулах антиоксидантів під впливом вільних радикалів кисню, 
яка дозволила обґрунтовувати мікроскопічний механізм антирадикальної активності молекули мелатоніну [1,2]. 

Для підтвердження отриманих на нанорівні квантовохімічних результатів були проведені електрохімічні до-
слідження взаємодії антиоксидантів з вільними радикалами кисню у водному фізіологічному розчині шляхом 
електрохімічного генерування вільних радикалів кисню в присутності антиоксиданту [3]. 

Диференціальні вольтамперні криві відновлення вільних радикалів кисню, які характеризують реакції (1-3), 
аналогічні тим, що протікають в біосистемах в процесі дихання, обміну речовин, кисневого стресу: 

 

I хвиля (Е = - 0,2 В)   •OH + е‾   ОН‾,                  (1) 
II хвиля (Е = - 0,7 В)    О2  + 1е‾  •ОО– ,             (2) 

•ОО– +1е‾ + 2Н+  Н2О2 ,     (2а) 
III хвиля (Е = - 1,1 В)   Н2О2 +е‾  ‾ОН + •ОН,    (3) 

 

 знімали на фоні 0,1М розчину NaCI у воді (фізіологічний розчин) з подальшим титруванням фонового елек-
троліту добавками GSH та МLТ різної концентрації (рис. 1). 

При введенні у фоновий розчин  добавок MLT і GSH різної концентрації  спостерігали появу трьох хвиль. 

http://www.nbuv.gov.ua/institutions/bpci/index.html
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При цьому потенціал відновлення (φ) першої хвилі не змінювався, що вказує на відновлення однакових по типу 
та формі електрохімічно активних частинок (ЕАЧ). Збільшення концентрацій добавок MLT і GSН призводить 
до істотного зниження граничного струму перших хвиль на вольтамперних кривих за рахунок чисто хімічної 
реакції в об’ємній  фазі розчину за схемою (4):  

C13H16N2O2 [C10H17N3O6S] + •OH → •C13H15N2O2 [•C10H16N3O6S]  + H2O,                (4) 
що вказує на зменшення кількості ЕАЧ типу •OH. 

 Подальше  відновленням  •OH, концентрація яких буде зменшуватися внаслідок реакції (4) при введенні 
добавок MLT[GSH] буде спостерігатися при незмінному потенціалі (0,2 В) на електроді за такою реакцією: 

 

                                               (5) 

 
Рис. 1 – Диференціальні вольтамперограми відновлення АФК на мідному катоді на фоні 0,1М NaCl у воді 

(1) в присутності різних концентрацій  антиоксидантів: MLT(а):  2 –0,39; 3 – 0,74; 4 – 1,07; 5 – 1,67; 6 – 
2,18·10-3 М/дм3; GSH (б): 2 – 0,24; 3 – 0,47; 4 – 0,74; 5 – 0,91; 6 – 1,1·10-3 М/дм3. 

 
На відміну від першої хвилі спостерігається катодний зсув другої хвилі потенціалу відновлення, встановле-

ний як при введенні добавок MLT, так і GSH. Так як результати квантовохімічних досліджень взаємодії  •ООˉ з 
MLT та GSH не вказують на розрив водневих зв’язків в молекулах MLT і GSH, а вказують на вірогідність утво-
рення комплексів, то експериментально знайдений катодний зсув потенціалу 2 хвилі відновлення для обох ви-
падків, однозначно вказує на процес відновлення електроактивних комплексів, тип, форма і кількість яких ви-
значається концентрацією MLT і GSH відносно •ООˉ. Зсув хвилі відновлення •ООˉ в присутності GSH відбува-
ється в сторону зменшення  значення потенціалу відновлення, а  в присутності  MLT – в бік збільшення, що пі-
дтверджує більш виражені антирадикальні властивості GSH у порівнянні з MLT. Таке обґрунтування зсуву дру-
гої хвилі процесу одноелектронного відновлення ЕАЧ корелює із результатами квантовохімічної оцінки зна-
чень енергії активації при одноелектронному переносі заряду, які різняться для «ізольованої» молекули •ООˉ та 
комплексів {MLT•ООˉ} і {GSH•ООˉ}. Незмінність потенціалу відновлення та зменшення граничного струму 
(1 хвиля) та катодний зсув потенціалу (2 хвиля) зі збільшенням концентрації антиоксидантів при взаємодії із 
вільними радикалами для обох випадків є прямим підтвердженням на макрорівні результатів квантовохімічних 
розрахунків.  

ВИСНОВОК. На макроскопічному рівні підтверджена принципова відмінність встановлена теоретично 
механізму інгібуваня молекулами антиоксидантів гідроксил- та супероксид-аніон-радикала на фоні превалюю-
чої антирадикальної активності глутатіону в порівнянні з мелатоніном. Встановлена кореляція зміни макроско-
пічних параметрів процесу електровідновлення вільних радикалів кисню в присутності антиоксидантів з отри-
маними на нанорівні результатами квантовохімічних досліджень при взаємодії молекули мелатоніну та глутаті-
ону із вільним радикалами кисню. 
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КОМ’ЮТЕРНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ АПАРАТОМ 
«МАГНІТЕРМ» (РАДМІР, УКРАЇНА) НА МОДЕЛІ  ПЕЧІНКИ З МЕТАСТАЗАМИ 

Стегній В.В. 
Науковий керівник – доц. каф.  КіВРА , к. т. н., М. Ф. Богомолов 
Національний технічний університет України « Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
вул. Академіка Янгеля, 16/2, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: vladstegniy55555@gmail.com 
Приводяться результати комп’ютерного планування впливу електромагнітного опромінювання апаратом «Маг-
нітерм» (Радмір, Україна) на печінку з метастазами, яка представлена моделлю, побудованою за допомогою ПЗ 
SolidWorks. 
Ключові слова: КТ, електромагнітне поле, теплове поле, магнітотермія (індуктотермія), метастази у печінці. 
 
COMPUTERIZED PLANNING OF ELECTROMAGNETIC DOSE APPLICATION FOR MODEL OF  LIVER 

METASTASES TREATMENT WITH "MAGNITERM "(RADMIR, UKRAINE) DEVICE 
Stegniy V.  
Research adviser - Associate Professor of the Department KIVRA, c. e. s., Bogomolov N.  
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev, Ukraine,  
E-mail: vladstegniy55555@gmail.com 
The results of the computer-aided planning of the effect of electromagnetic radiation by the “Magnіterm” (Radmir, 
Ukraine) on the liver with metastases, which is represented by a model constructed using SolidWorks software. 
Key words: CT, electromagnetic field, thermal field, liver metastases. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основним завданням лікування хворих на рак грудної залози 3 - 4 стадії є збе-
реження та підтримання їх життя на задовільному рівні, що можливо тільки при застосуванні хіміотерапії. 

В останні роки все частіше використовують комплексне паліативне лікування пухлини, ефективність якого 
підвищують за допомогою гіпертермії. 

Гіпертермія та в частності індукційна гіпертермія (магнітотермія) значно поліпшує пенетрацію цитостатич-
них хіміопрепаратів у злоякісну пухлину, пригнічує процеси репарації в злоякісних клітинах [1]. 

В роботі представлені перспективні методи вирішення клінічної біоінженерної проблеми прецизійного 
комп’ютерного планування магнітотермії печінки з метастазами у хворих на рак грудної залози.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. На основі опрацьованої наукової та патентної літератури, 
яка стосується теми роботи були розібранні основні поняття, які стосуються КТ діагностики, впливу на орга 

нізм помірної магнітотермії (індукто-
термії), яка поєднує нагрівання пухлини 
до 37–42 °С з дією електричної компоне-
нти електромагнітного поля, що ініціює 
не лише помірний тепловий ефект, а й 
дію магнітної компоненти та суттєво 
знижує хіміорезистентність пухлинних 
клітин до протипухлинних препаратів 
внаслідок збільшення швидкості кровото-
ку у судинах метастатичної природи [2]. 
Разом з цим існує клінічна біоінженерна 
проблема прецизійного комп`ютерного 
планування магнітотермії печінки з мета-
стазами у хворих на рак грудної залози.  

Тому згідно з поставленою метою та 
задачами для вирішення вищезазначеної 
біоінженерної проблеми були підібрані 
програмні продукти RadiAnt DICOM 
Viewer (візуалізація КТ знімків), 
SolidWorks, COMSOL Multiphysics 5.2  
та проведено комп’ютерний аналіз роз-
поділу теплового та електромагнітного 
полів в печінці з метастазом (аксіальний 
зріз).  

За допомогою КТ знімків печінки з 
метастазом було розроблено модель у  
ПЗ SolidWorks для подальшого плану-
вання на ній електричного, магнітного 
поля та SAR, які ініціюються апаратом 
«Магнітерм» при змінні потужності ви-
промінювача від 5 до 200 Вт з кроком у 

10 Вт та при умові, що процедура триває протягом 30 хвилин. Також був виконаний пошук оптимального по-

 
Рисунок 1 – Зміна положень аплікатора апарату «Магнітерм» 

Таблиця 1  –  Значення SAR, електричного, магнітного поля та 
температури при різному положенні аплікатора 

Кут  E, V/m H, A/m T,°C SAR (E), 
W/kg 

SAR (H), 
W/kg 

0° 1,66 17,63 38,70 0,001 3,17 
10° 1,77 17,57 38,70 0,001 3,16 
20° 2,88 17,55 38,70 0,002 3,16 
30° 5,63 17,46 38,70 0,01 3,16 
40° 7,36 17,43 38,70 0,01 3,17 
50° 9,35 17,41 38,70 0,02 3,17 
60° 11,04 17,40 38,70 0,03 3,18 
70° 12,47 17,39 38,70 0,04 3,19 
80° 13,96 17,39 38,70 0,05 3,19 
90° 14,62 17,38 38,70 0,05 3,19 

mailto:vladstegniy55555@gmail.com
mailto:vladstegniy55555@gmail.com
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ложення аплікатора (Рисунок 1) при якому б у метастазі були, на скільки це можливо, максимальні значення 
SAR, електричного та магнітного поля, а температура не перевищувала 39 С. 

    
а 

      
б                                                                           в 

Рисунок 2 – Графіки залежності (а) – SAR(Е,Н), (б) – електричного поля, (в) – магнітного поля від вихідної по-
тужності випромінювача апарата «Магнітерм»  

ВИСНОВОК. На основі аналізу впливу потужності випромінювача на метастаз печінки та положення аплі-
катора, була отримана залежність значення електричного, магнітного поля та SAR від потужності у виді графі-
ків.  

З отриманих даних випливає, що значення SARЕ при збільшенні потужності змінюється на 97,69%, SARН – 
97,53%, а величина електричного та магнітного поля на 84,20%, визначено, що оптимальними положеннями 
випромінювача є положення під кутами 70 - 90 відносно центральної осі, що підтверджується величиною по-
глинутої енергії метастазом при розташуванні аплікатора під цими кутами, також було виявлено - зміна потуж-
ності суттєво не впливає на температуру (температура не змінюється, та складає 38,7 С),  

Розроблені рекомендації стосовно подальшого клінічного використання результатів комп’ютерного плану-
вання електромагнітного опромінення апаратом «Магнітерм» для короткохвильової терапії печінки з метаста-
зами хворих на рак грудної залози. 
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Сформулирована задача формирования пакета транспортных заданий для транспортного предприятия. Опреде-
лены основные блоки моделирующего алгоритма формирования транспортных заданий с учетом множества 
ограничений.   
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Tytiuk P. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: koshpavel@gmail.com 
The task of forming a package of transport tasks for a transport enterprise is formulated. The main blocks of the model-
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ing algorithm for the formation of transport tasks with the set of restrictions are determined. 
Key words: transport, tasks, model, algorithm. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одной из важных задач оперативного управления работой транспортной си-

стемы является планирование загрузки транспортных средств (ТС). Задачи, решаемые транспортным комплек-
сом имеют различный приоритет, потребность в одном или нескольких (ТС), и плановые сроки завершения. В 
данной работе предложена модель формирования пакета заявок на транспортное обслуживание. Основным 
критерием распределения транспортных ресурсов на плановый период согласно имеющемуся портфелю заявок, 
является максимальное удовлетворение заявок с учетом следующих существенных ограничений: приоритета и 
вида выполняемых работ; плановых сроков выполняемых работ; количества и типов ТС; производительности 
ТС; времени поступления заявок на обслуживание; полноты обслуживания заявок; непрерывности обслужива-
ния заявок в течение заданного периода времени; наличия внеплановых (срочных) заявок; наличия сбойных 
ситуаций по разным причинам. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Математическая постановка подобной задачи может 
быть сформулирована следующим образом. 

Пусть к моменту начала планирования Тп.0 к диспетчеру поступило ограниченное множество W={1, 2, ..., 
n} заявок, которое необходимо обслужить на имеющемся множестве ТС. Каждая заявка i (i =1…n) требует для 

обслуживания в период времени j на ТС k-го типа (k=1,2,. ..rk)  0k
ijT   единиц времени. 

Введем следующие обозначения: k
ijX  – часть заявки i, обслуживаемая в период времени j на ТС k-го типа. В 

этом случае справедливо следующее условие: 0≤ k
ijX ≤1, где k

ijX =0, если заявка i не обслуживается на ТС k-го 

типа  в период времени j, и k
ijX  = 1, если заявка i обслужена на ТС k-го типа в период времени j; Pkj – свобод-

ный ресурс ТС k-го типа в период времени j; ti – момент поступления заявки i; k
ijt  – требуемый (плановый) мо-

мент окончания обслуживания заявки i в j-й период времени ( k
ijt  > ti_ + k

ijT ); í
ijt  – момент начала обслужива-

ния заявки i в период времени j; ïîä
ijt  – подготовительное время на обслуживание заявки i в период времени j. 

Тогда решение задачи без учета под
ijt  (считается, что подготовка к обслуживанию заявки i осуществляется 

параллельно с обслуживанием предыдущей заявки, или под
ijt  включено в k

ijT ), сводится к нахождению такой 
последовательности s = (1, 2, 3, ,... n) обслуживания множества W портфеля заявок в период времени j на ТС k-
го типа, для которой выполняется условие 
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Сформулированная таким образом задача относится к классу комбинированных. Многофакторный характер 
задачи и высокая размерность в полной её постановке затрудняют использование точных математических ме-
тодов из-за трудности формализации многих условий и ограничений. Поэтому при решении задачи использу-
ются эвристические приемы, применяемые в теории расписаний: установление приоритета выполнения работ и 
построение весовых функций, введение и использования функций штрафа для формализации приоритетных 
условий. Рассмотрим основные этапы алгоритма формирования пакета заявок. 

К моменту Тн портфель заявок накапливается у диспетчера. Информационный блок заявок 1 представляет 
собой массив, сформированный в соответствии с временем поступления ti. Массив хранит заявки в течение пе-
риода времени j (смена), по истечении которого в процессе обслуживания информационный блок формируется 
каждый раз заново, а массив заявок предыдущей смены записывается в соответствующий файл. 

Блок анализа портфеля заявок 2 осуществляет анализ текущего массива заявок в каждый период времени j 
по следующим параметрам: времени, необходимого для полного обслуживания всех заявок; виду выполняемых 
работ; времени, необходимого для обслуживания плановых заявок; наличию плановых заявок. Блок анализа 
заранее определяет трудности, которые могут возникнуть в процессе обслуживания, т. е. выявляет величины 
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возможных перегрузок ТС и способы их устранения путем сравнения значений полученных параметров с соот-
ветствующими значениями таблицы состояния флота ТС, характеризующими реальное состояние флота ТС в 
планируемый период времени j при обслуживании заявок. 

Кроме того, данный блок производит вычисление для каждого периода времени j коэффициентов полноты 
обслуживания i неплановых заявок, являющихся результатом одного из способов устранения возникающих 
трудностей. Блок анализа осуществляет также оценку необходимости использования имеющегося резерва ра-
бочего времени (введение дополнительной смены) или резервных ТС при нарушении условия полноты обслу-
живания плановых заявок. Коэффициенты i определяются из условия, указанного при постановке задачи, – 
ресурс фактического времени обслуживания заявок не должен превышать имеющийся ресурс рабочего време-
ни, а также условия – фактическое время обслуживания i-й заявки в j-й период времени на ТС k-го типа не дол-
жен быть меньше минимально допустимого времени обслуживания i-й заявки в j-й период времени, т. е. 

                                                                  min
iji

k
ij

ôk
ij TTT                                                                     (5) 

Таким образом, выходным алфавитом блока являются численные значения коэффициентов обслуживания 
неплановых заявок для каждого периода времени j. 

Блок формирования пакета заявок 3 предназначен для формирования на основании полученных данных из 
предыдущих блоков так называемых пакетов заявок, подлежащих полному обслуживанию в планируемый j-й 
период времени. Выходным алфавитом блока являются сформированные на машинном носителе пакеты заявок 

с фактическим временем их обслуживания ôk
ijT . 

Блок приоритетов и функций штрафа 4 вычисляет для каждого пакета заявок, полученного в блоке 3 на ос-
новании приоритетных признаков, указанных в заявках и определяющих непосредственный процесс их обслу-
живания, частные и полные приоритеты заявок. Этот блок осуществляет также формализацию полученных 
приоритетных условий введением функций штрафа. Вычисление функций штрафа производится на основании 
соответствующих стоимостных характеристик. Выходным алфавитом блока является пакет заявок с вычислен-
ными значениями полных приоритетов и функций штрафа для каждой заявки в период времени j, сформиро-
ванный в виде массива. 

Блок 5 анализа состояния ТС предназначен для анализа состояния парка ТС и вычислении фактических ре-
сурсов времени на основании следующей информации, записанной в виде массива, а именно: количеств типов 
ТС; количества ТС одного типа; номеров ТС; шифров прицепов; производительности ТС. Эта информация хра-
нится в блоке в течение всего планируемого периода и обновляется по истечении его на основании поступаю-
щих сводок о состоянии ТС. 

Блок 6 планирования загрузки ТС осуществляет процесс оптимального планирования загрузки ТС, т.е. со-
ставления оптимального расписания обслуживания пакета заявок в каждый период времени j с учетом времени 
суток на основании получении в блоках 4 и 5 значений полных приоритетов и функций предпочтения для каж-
дой заявки. 

Процесс определения оптимальной очередности обслуживания плановых и неплановых заявок производится 
по критерию оптимизации, т. е. минимизации общей суммы штрафов за задержку заявок с выполнением усло-
вий (2) – (5) с использованием алгоритма случайного поиска. При этом учитываются значения полных приори-
тетов и функций предпочтения заявок. 

Выходным алфавитом блока является матрица сменной загрузки ТС, соответствующая оптимальному рас-
писанию обслуживания пакета заявок, записанная в виде выходного массива. 

ВЫВОДЫ. Сформулирована задача формирования пакета транспортных заданий для транспортного пред-
приятия. Определены основные блоки моделирующего алгоритма формирования транспортных заданий с уче-
том множества ограничений.   

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОМ ГЕМОСТАЗЕ  
В SOLIDWORKS 

Явдошко А.С., Лебедев А.В., Богомолов М.Ф.   
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" им. Игоря Сикорско-
го, 03056, м.Киев-56, проспект Победы, 37. Email: yavdoshko.oleksy@gmail.com 
Проводятся разработка модели биполярного пинцета в среде SolidWorks, его термический анализ, влияние ма-
териала электрода на распределение температур при единичной и длительной сварке. 
Ключевые слова: электрохирургический биполярный пинцет, электрохирургия, биологическая ткань, коагуля-
ция кровеносных сосудов, гемостаз. 

 

THERMAL PROCESSES MODELING DURING ELECTROSURGICAL HEMOSTASIS IN SOLIDWORKS 
Yavdoshko A.S., Lebedev A.V., Bogomolov M.F. 
Blacksea State University by Petro Mogila, Nikolaew, Ukraine, E-mail: kvi@mksat.net 
This article represents the development of a model of bipolar forceps, their thermal analysis, influence of the material of 
the electrode on the temperature distribution with single and continuous welding. 
Key words: electrosurgical bipolar forceps, electrosurgery, biological tissue, coagulation of blood vessels, hemostasis. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Биполярный пинцет является одним из основных электрохирургических ин-
струментов для коагуляции кровеносных сосудов. Применение пинцета при операциях снижает кровопотерю и 
обеспечивает надежный гемостаз. Но при длительном сварке электроды пинцета перегреваются, что может 
привести к перегреву биологической ткани микрососудов, поэтому нужно сделать модель тепловых процессов 
при сварке биполярным пинцетом. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для исследования было решено создать виртуальную 
модель электрохирургического пинцета в среде «SolidWorks» (Рисунок 1). 

Под электрод пинцета моделируем 
ткань артерии, задается материал для 
бранши – углеродистая сталь и для элек-
трода – медь. Так как в среде SolidWorks 
биологической ткани в качестве материа-
ла нет, поэтому создаем ее, задавая соот-
ветствующие параметры теплопроводно-
сти и удельной теплоемкости. Их значе-
ние для мягких тканей человека состав-
ляют 0,5 Вт / (м • град) и 3360 Дж / (кг • 
град) соответственно (Рисунок 2).[1,2] 

Анализ теплового воздействия бипо-
лярного пинцета проводится в SolidWorks 
Simulation. В "термических нагрузках" 
задаем тепловую мощность для участка 
под электродом 56 Вт (т.к. ток при сварке 
равен 0,8 А, а напряжение 70 В) и началь-
ную температуру ткани 36°C. В результа-
те можно увидеть неоднородное распре-
деление температуры и ухода части тепла 
на разогревание электрода.  

Также было проведено исследование 
по влиянию материала электрода на расп-
ределение температур. В свойствах "тер-
мических нагрузках" SolidWorks 
Simulation задаем переходный процесс длительностью 1 сек. и соответствующие параметры  начальной темпе-
ратуры ткани и тепловой мощности. Были взяты 4 наиболее распространенных материалов для электрода: медь, 
нержавеющая сталь, серебро и молибден. 

В результате исследований было показано, что распределение температур и средняя температура при раз-
личных материалах электрода почти одинакова, поэтому при редком применении биполярного пинцета (при 
первой сварке) материал электрода не имеет значения. 

Так как в реальной практике при длительном использовании электрохирургического пинцета (~ 1 минута) 
его электроды могут перегреться, что может привести к подгоранию ткани и ее налипанию на рабочую поверх-
ность, в результате гемостаз не происходит, что может привести к раскрытию сосудов и внутреннему кровоиз-
лиянию. Поэтому врач периодически опускает пинцет в физиологический раствор для очистки и охлаждения.   

В результате исследования было выяснено, что средняя температура при сварке 60 секунд с различными ма-
териалами электрода почти одинакова, кроме электрода из нержавеющей стали, средняя температура которого 
больше на 9-10 ° C. Это показывает, что если материал электрода биполярного пинцета изготовлен из нержаве-
ющей стали, скорость отвода тепла по браншам меньше, в результате чего может произойти перегрев биологи-
ческой ткани микрососудов и ее пригорания к рабочим поверхностям бранш. Пригорелая ткань, отрываясь от 
стенок кровеносного сосуда при манипуляциях пинцетом, перфорирует стенку сосуда, и остановки кровотече-
ния не происходит. 

ВЫВОДЫ. При единичной сварке материал электрода биполярного пинцета не имеет значения, но при дли-
тельном сваривании уже на 60 секунде можно увидеть перегрев ткани микрососуда на 9-10 °C при электроде с 
нержавеющей стали что может привести к пригоранию биологической ткани к рабочим поверхностям бранш. 
Различные значения температур связанные с различным значением коэффициента теплопроводности для раз-
ных материалов электрода. 
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Рисунок 1 – Биполярный пинцет в среде SolidWorks 

 
 Рисунок 2 – Бранша пинцета с биологической тканью в среде 

SolidWorks 
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ІНФОРМАЦІЙНА-КЕРУЮЧА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВОЛОГІСТЮ ПОВІТРЯ ЖИТЛОВИХ 
ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСУ «SMART HOUSE» 

Солодкий А.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: andrey9602@gmail.com 
Розвязано наукове завдання підвищення ефективності автоматизованої системи з управління вологістю повітря 
в житлових приміщеннях для комплексу «SMART HOUSE». Вдосконалено модель підсистем клімат-контролю, 
яка реалізована за допомогою штучної нейронної мережі на основі багатошарового перцептрона, що дає змогу 
опрацьовувати нечіткі та неструктуровані дані від давачів. Штучна нейронна мережа побудована на базі мікт-
роконтролера AVR. 
Ключові слова: штучна нейронна мережа, багатошаровий перцептрон, клімат-контроль, “інтелектуальний бу-
динок”. 

 
INFORMATION-CONTROL SYSTEM TO MANAGE HUMIDITY IN DWELLING  

FOR «SMART HOUSE» COMPLEX 
Solodkyi A.  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
Pershotravneva Street, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.   E-mail: andrey9602@gmail.com 
The scientific task of increasing the efficiency of an automated air humidity control system in residential areas for the 
«SMART HOUSE» complex was unveiled in the paper. The model of subsystems of climate control, which is realized 
with the help of an artificial neural network based on a multilayer perceptron, is improved, which makes it possible to 
process fuzzy and unstructured data from the sensors. An artificial neural network is based on a microcontroller AVR. 
Key words: artificial neural network, multilayer perceptron, climate control, "intellectual house". 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах надзвичайно швидкого розвитку мікропроцесорної техніки та побудо-
ви на їх основі програмованих пристроїв керування усіма видами побутового обладнання виникає потреба і, 
головне можливість максимального забезпечення реалізації зростаючих вимог до комфортних умов проживан-
ня та праці мільйонів людей, гарантування їхньої безпеки та захисту від наслідків технічних аварій. Це стало 
одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасної радіоелектронної та обчислювальної техніки. Крім того ін-
теграція обчислювальних програмованих систем в пристроях телекомунікацій забезпечує можливість поєднан-
ня різних комплексів, що знаходяться на значній відстані, а використання стандартизованих протоколів пере-
дачі даних робить можливим здійснення взаємодії комунальних служб для оперативного вирішення можливих 
надзвичайних ситуацій, а також здійснення дистанційного контролю та керування роботою таких систем. Ре-
алізація цих завдань забезпечується широкомасштабним впровадженням технологій “інтелектуального будин-
ку”. Ядром таких комплексів є апаратно-програмна система, що дає змогу забезпечити максимально комфортні 
умови проживання з задоволенням індивідуальних вимог та потреб користувача. На сьогоднішній день є багато 
проектних рішень інтелектуального будинку та його компонентів, створенні та реалізовані різноманітні систем 
для контролю побутової техніки за допомогою мережі Інтернет та мобільного зв’язку.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В якості прикладу візьмемо n-кімнатну квартиру. Припу-
стимо, що квартира складається з наступних приміщень: кухня; ванна кімната; коридор, гостинна. Кожне 
приміщення містить певний набір давачів з різною функціональністю і сферою застосування.  

Підсистема має містить давачі та виконуючі пристрої: обігрівач, кондиціонер, давач температури, давач во-
логості, витяжка, нейроконтролер. 

Для підсистеми клімат-контролю розроблено наступні сценарії роботи. При спрацюванні давача температу-
ри (занизька температура) необхідно включити обігрівач. При спрацюванні давача вологості необхідно вклю-
чити кондиціонер/витяжку для провітрювання приміщення. Стратегія керування окремо взятим приміщенням, 
проілюстрована схемою, що зображена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Стратегія керування клімат-контролем 
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Нейроконтроллер, використовує нейронну мережу багатошарового перцептрона для керування підсистемою 

клімат-контролю в кімнаті. Для контролю в інших приміщення запропоновано використовувати аналогічні про-
ектні рішення. Нейроконтролер виконує вкладену логіку керування пристроями в залежності від отриманих 
сигналів від давачів. Згідно з гігієнічними вимогами до мікроклімату житла [1] температура в приміщенні по-
винна бути в межах 18–22°С, а вологість в межах 30–60%. Тому при будь-якому відхилення від зони комфорту 
необхідно коригувати мікроклімат у кімнаті. Структуру системи клімат-контролю представлено на рис.2 

 
Рисунок 2 – Структура підсистеми клімат-контролю “інтелектуального будинку” 

 

Програма відтворює просту мережу багатошарового перцептрона, яка містить 3 шари з 12 нейронами в сумі. 
Мережа має 2 вхідні нейрони і 3 вихідні нейрони. Кількість шарів і нейронів у шарах визначалась експеримен-
тально так, щоб після навчання похибка результатів була прийнятною. Найкращим отриманим варіантом є ме-
режа з одним внутрішнім шаром на 4 нейрони. Також необхідно 2 балансуючі нейрони. 

Апаратна реалізація система містить в собі мікроконтролер, давач температури і вологості DT11. У мікро-
контролері використовуються 4-ри порти для роботи з зовнішньою схемою. Крім того в мікроконтролері вико-
ристовують розроблене програмне забезпечення. 

ВИСНОВКИ. В роботі розроблено структуру та програмне забезпечення нейроконтролера, яке ґрунтується 
на моделі штучної нейтронної мережі типу багатошарового перцептрона. Реалізовано нейроконтролер на основі 
мікроконтролера Arduino.   
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ГИРОСКОПА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТРЕМОРА КОНЕЧНОСТЕЙ 

Капля М. А., Костин Д.А., Тымкович М.Ю. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина. E-mail: merkap00@gmail.com 

Работа посвящена количественной оценки усталости работника с использованием специализированных 

технических средств. Предложена конструкция такого устройства на основе 3-х осевого гироскопа. Описаны 

биофизические особенности разработки такого устройства. 

Ключевые слова: гироскоп, акселерометр, тремор, усталость. 

 
POSSIBILITIES OF GYROSCOPIC APPLICATION OF FOR ESTIMATING LIMB TREMOR  

Kaplia M., Kostin D., Tymkovych M. 
Kharkіv National University of Radio Electronics, Kharkiv, 61166, Ukraine, E-mail: merkap00@gmail.com 

The work is devoted to a quantitative assessment of employee fatigue using a specialized technical device. Proposed the 
design of such a device based on a 3-axis gyroscope. Described the biophysical features of the development of such 
kind of device. 
Key words: gyroscope, accelerometer, tremor, fatigue. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ.. Оценка тремора конечностей является актуальной задачей для работников 

производств, или, например, транспортной сферы. При этом целесообразным является разработка аппаратно-

программных средств по анализу характеристик тремора и оценки усталости человека [1]. Одним из таких 

перспективных направлений являются технические средства с применением цифровых гироскопов. 

Исторически военная отрасль являлась основной для применения гироскопических устройств. В тоже время, с 

развитием биотехнологий и биомедицинской инженерии стали появляться задачи, в основе которых лежит 

применение этого типа сенсоров для определения положения конкретных частей тела в пространстве с целью 

оценки определенных физиологических параметров человека и их нормирования. Поэтому использование 

гироскопического датчика для задач определения степени усталости работника является актуальной задачей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Технология гироскопа и акселерометра применяется, в 

основном, для стабилизации объекта в пространстве, а также вычислении его координат, примером такой 

области использования могут служить навигационные системы, главной задачей которых является определение 

положения исследуемого объекта в пространственных координатах. Между тем, возможно использование 

данной технологии в биомедицинской технике, а именно для определения степени усталости работника по 

количеству сокращений мышц, например руки – для регистрации тремора верхней конечности.  Также 

возможно определение низкочастотных изменений в осанке испытуемого, и как следствие, оценке 

интегрального показателя усталости работника.  

Непроизвольные сокращения и расслабления мышц внешне проявляются, как дрожь. Если взять руку, 

которая будет параллельна полу, и обозначить её, как базовую ось (ноль), то помещенный 3-х осевой гироскоп 

на поверхность тела, при проявлении признаков дрожи (вверх-вниз) будет регистрировать данное отклонение. 

Тремор представляет собой гиперкинез конечностей, проявляется он в непроизвольных колебательных 

движениях конечностей тела (руки, ноги, нижняя челюсть, голова). Заболевание может быть вызвано 

различными факторами: усталость, болезнь Паркинсона, повреждение мозжечка, эмоциональный срыв, 

отравление ртутью, литием, алкоголем и т. д. [1, 2]. Т.к. тремор по частоте колебательных движений делится на 

медленный (3-5 Гц) и быстрый (6-12 Гц), то, например, при регистрации частоты в 6-12 Гц будет выдаваться 

информация о высоком переутомлении работника.  

Для исследования был взят модуль 3-х осевого гироскопа и акселерометра GY-521 MPU-6050. Принцип его 

работы базируется на определении угла поворота объекта при помощи измерений угловых скоростей. В нем 

используется действие силы Кориолиса, которая отклоняет вибрирующую пластинку. Это смещение 

относительно нуля регистрируется и преобразуется в угловую скорость. Однако, гироскопы применяются не по 

отдельности, а в комплексе с акселерометрами. Такая потребность вызвана тем, что при снятии показаний с 

обоих датчиков компенсируется погрешность каждого взятого отдельно датчика. Акселерометры, измеряя 

линейное ускорение, в основном применимы на длинных дистанциях. Применяя их на более коротких 

дистанциях, можно получить шум. В свою очередь гироскопы применимы на коротких расстояниях, т. к., если 

использовать их на длинных участках, то при интегрировании суммы всех показаний будет накапливаться 

погрешность, что приведёт к неточностям самих показаний. Поэтому гироскопы используют с 

акселерометрами, чтобы компенсировать погрешности, вызванные не только методом получения измерений, но 

и внешними факторами (вибрация конструкции). После считывания данных с обоих датчиков и преобразования 

их используется специальный метод математических расчётов [3].   

Основываясь на том, что гироскоп в комплексе с акселерометром регистрирует малейшие (в зависимости от 

диапазона чувствительности различных модулей) изменения положения объекта в координатной сетке, то 

можно определить вид тремора, его причину и влияние на работоспособность. К примеру, люди с сенильным 

тремором, который не оказывает значительного влияния на движения человека, могут допускаться к работе. 

Данный вид тремора определяется смешанным дрожанием пальцев рук, нижней челюсти и головы.  

Исходя из вышеизложенного, была разработана структурная схема устройства (рис. 1) 

Центральным элементом устройства является микроконтроллер (МК). В качестве микроконтроллера был 

взят Arduino Uno - это устройство на основе микроконтроллера ATmega328. В его состав входит все 
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необходимое для удобной работы с микроконтроллером: 14 цифровых входов/выходов (из них 6 могут 

использоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, разъем USB, 

разъем питания, разъем для внутрисхемного программирования (ICSP) и кнопка сброса. Для начала работы с 

уcтройством достаточно просто подать питание от источника питания (ИП), либо подключить его к 

компьютеру посредством USB-кабеля. 

Микроконтроллер получает данные от 

датчика, который регистрирует минимальные 

отклонения от нормального положения. 

Обработку этих параметров обеспечивает 

компьютер, которые в первую очередь будут 

использоваться в качестве входных данных при 

разработке алгоритмов анализа степени 

усталости работника.  

Для визуализации полученных данных будет 

использоваться блок индикации. В его основе 

будет лежать жидкокристаллический индикатор. 

Данный блок будет напрямую подключен к ИП. 

ВЫВОДЫ. В результате исследования 

показана необходимость разработки 

биомедицинских устройств с использованием 

гироскопа. Применяя 3-х осевые гироскопы в 

датчиках движения на человеческом теле, 

можно не только снимать различные 

физиологические параметры (количество 

сокращений мышц), но и осуществлять 

нормирование этих параметров, а также определять и классифицировать различные патологии, к примеру, 

связанные с неправильным функционированием отдельных частей мозга. В дальнейшем полученные данные 

можно будет учитывать в технологической документации по охране труда на производстве. Таким образом, 

работоспособность человека будет рассматриваться и с точки зрения соблюдения технологических норм, и с 

точки зрения адекватного функционирования организма в процессе работы. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ БІОМЕХАНІЧНОЇ  МОДЕЛІ КОЛОННОГО СУГЛОБУ З МЕТОЮ 
ВИЗНАЧЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ 

Голуб Є.В., Антонова О.І. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: аntonovaei@ukr.net 
Пропонується біомеханічна модель колінного суглобу,  визначені його основні параметри, що впливають на 
навантаження і сприяють руйнуванню суглобу. Результати випробування даної моделі показали підвищення 
достовірності діагностування патологічних станів колінного суглобу. 
Ключові слова: колінний суглоб, біомеханічна модель, патологічні стани 

 
UDOSPAFELEED BIOHECHANICAL MODEL OF KNEE-JOSNT WITH A METHOD OF HEADING 

PATHOLOGICAL STATES 
Golub E., Antonova O. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail: аntonovaei@ukr.net 
It is necessary to create a model of a knee- joint, depending on the main parameters, which are applied to the navigation 
and iridescence of the joint. The results of the study of this model showed the performance of the most important patho-
logical states of the knee- joint. 
Key words: knee- joint, biomechanical model, pathological states 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема діагностики та лікування патологій колінного суглобу залишається 

 
Рис. 1 – Структурная схема устройства 
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актуальним завданням сучасності і однією з найбільш важких проблем травматології та ортопедії, оскільки кі-
лькість цих патологій не має тенденцій навіть до зменшення, а заходи профілактики і консервативне їх лікуван-
ня або малоефективні або неможливі. Особливу роль в дослідженні цієї патології відіграють методи біомехані-
чного моделювання тому, що дозволяють прогнозувати розвиток порушень форми кісткових структур суглобу і 
оптимізувати методи усунення цих пошкоджень [1]. Метою роботи є удосконалення біомеханічної  моделі ко-
лінного суглобу, яка надасть можливості створення системи діагностування та прогнозування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для розробки біомеханічної моделі необхідно розглянути розра-
хункову схему колінного суглобу (рис. 1). 

Запишемо рівняння рівності моментів для розрахун-
кової схеми:  

 
де, Р – вага, прикладена до гомілки; L2 – довжина гомі-
лки; I – відстань від надколінка до великої горбистості;  
F1 – сила дії м’язів. 

З рівняння (1) виразимо величину сили F1, необхідну 
для утримання гомілки: 

 
Отримане рівняння наглядно показує, що величина 

сили, необхідної для утримання гомілки, перебуває у 
протилежній залежності від величини плеча її дії, тобто 
від відстані між надколінком і великою гористістю [2]. 
Таким чином, за допомогою рівняння можливо побуду-
вати біомеханічну модель на основі залежності величи-
ни сили F1, необхідної для утримання гомілки, означити 

величину відстані між надколінком і великою горбистістю.  
ВИСНОВОК. Чим більше радіус дії надколінка та його відстань від великої гористості, тим менше величина 

зусилля розгинача стегна, яка необхідна для підняття гомілки та зменшується руйнування суглобу.  
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ТЕРМОДИНАМИКА НАПРАВЛЕНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ВОЛЬФРАМАТНЫХ РАСПЛАВАХ 

Соловьев В.В., Соляник Л. А., Голик Ю.С. 
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка,  
пр. Первомайский, 24, г. Полтава, 36011, Украина, E-mail: schernenko@mail.ru 
Малышев В.В.  
Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадського НАН Украины, 
пр. академика Палладина, 32/34. г. Киев, 03680, Украина 
Гон-Эскар М.  
Институт промышленных термических систем университета Прованс, г. Марсель, Франция 
Выполнены термодинамические расчеты и экспериментально доказана возможность регулирования кислот-
но-основных свойств в вольфраматных расплавах при помощи кислородосодержащих соединений металлов 
VI-В группы, углерода, фосфора, серы и бора. Рассмотрена термодинамика равновесных (обратимых) систем 
с электродами из металлов VI-В группы и их карбидов. На основании проведенных термодинамических рас-
четов оценена вероятность протекания возможных реакций взаимодействия между металлами VI-В группы, 
их оксидами, карбидами, вольфраматом натрия и кислородосодержащими соединениями бора, углерода, 
фосфора и серы. Корреляцией электрохимических измерений и термодинамических расчетов доказана воз-
можность существования равновесных (обратимых) систем с электродами из металлов VI-В группы и их 
карбидов. Подтверждена возможность управления кислотно-основными свойствами в вольфраматном рас-
плаве потенциометрическим методом, рентгенофазовым анализом и ИК-спектроскопией охлажденных об-
разцов. 
Ключевые слова: термодинамические расчеты, кислотно-основные свойства вольфраматного расплава, ме-
таллы VI-В группы, карбиды металлов VI-В группы 

 
 

 
Рисунок 1 – Розрахункова схема колінного суглобу 
під час підняття гомілки з вагою на її дистальному 

кінці 
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THE THERMODYNAMIC BASISAND PRACTICAL REALIZATION OF THE REGULATION AN 
ACID-BASE INTERACTIONSIN TUNGSTATE MELTS  

Soloviev V., Solyanyk L., Holik Yu. 
Poltava national technical university named after Yurij Kondratyuk, prosp. Pershotravnevyi 24, Poltava 
Malyshev V. 
Institute of General & Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine,   
prosp. Palladina 32-34, 03680, Kyiv 142, Ukraine;  
Hon Escar M. 
Institute for Industrial Thermal Management University of Provence, Marseille, France 
A thermodynamic calculations and experiments proved the possibility of regulation of acid-base properties in the tung-
state melts with oxygen-containing metal compounds VI-B group, carbon, phosphorus, sulfur and boron. The thermo-
dynamics of equilibrium (reversible) systems with metal electrodes VI-B groups and their carbides. On the basis of 
thermodynamic calculations estimated the probability of the possible reactions of the interaction between metals VI-B 
group, their oxides, carbides, sodium tungstate and oxygen-containing compounds of boron, carbon, phosphorus and 
sulfur. Correlation of electrochemical measurements and thermodynamic calculations proved the possibility of the ex-
istence of the equilibrium is equal to (reversible) systems with metal electrodes VI-B groups and their carbides. The 
possibility of control of acid-base properties in the tungstate melt potentiometric method, X-ray diffraction and infrared 
spectroscopy cooled samples. 
Key words: thermodynamic calculations, the acid-base properties of tungstate melt metals VI-B group metal carbides 
VI-B group 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В электрохимии водных растворов известно о влиянии кислотности раство-

ров, определяемой концентрацией водородных ионов, на электрохимическую кинетику. Аналогичные хими-
ческие равновесия наблюдаются и в ионных расплавах:  

Основание ↔ Кислота + Rn-, 
где Rn- - ионы F

-
, Cl

-
, O2- и им подобные. При этом кислотность кислородосодержащего ионного расплава 

определяется концентрацией ионов O2-  или значением ее логарифмического показателя рО=-lg [O2-]. Влияние 
кислотно-основных равновесий на: кинетику в галогенидно-оксидных расплавах изучено в [1,2]. Отмечается, 
что кислотно-основные реакции с участием оксианионов сопровождаются образованием кислородных ионов и 
соответствующие электродные процессы протекают по схеме автоингибирования. Катодное восстановление 
оксианионов осуществляется до металла в кислых электролитах в присутствии акцепторов кислородных ионов. 

Изменение ионного состава оксидных расплавов на основе вольфраматов и молибдатов щелочных и щелоч-
ноземельных металлов оказывает существенное влияние как на электродные процессы равновесия, так и на со-
став катодных продуктов [3-7]. Так, в зависимости от кислотности (основности) расплава на катоде могут вы-
деляться вольфрам, молибден, их сплавы во всем диапазоне составов, оксиды и соединения с щелочными или 
щелочноземельными металлами переменного состава типа бронз. Поэтому, возможность управления кислотно-
основными свойствами этих расплавов представляет не только теоретический, но и практический интерес. 

На основании проведенных термодинамических расчетов оценена вероятность протекания возможных реак-
ций взаимодействия между металлами VI-В группы, их оксидами, карбидами, вольфраматом натрия и кислоро-
досодержащими соединениями бора, углерода, фосфора и серы. 

Электрохимическими и структурными методами получено экспериментальное подтверждение возможности 
регулирования кислотно-основных свойств вольфраматного расплава этими соединениями. 

Корреляцией электрохимических измерений и термодинамических расчетов доказана возможность суще-
ствования равновесных (обратимых) систем с электродами из металлов VI-В группы и их карбидов. 

 
ЛИТЕРАТУРА. 

1. Malyshev, V. (2011), Electrodeposition of different types  of tungsen cathode  deposits  from  ionic  melts, Mate-
rials Science, Vol. 47, Issue 3, pp. 345 - 354. 

2. Malyshev, V. (2012), Formation of catode products of electrolysis of tungstate-molybdate melts, Materials Sci-
ence, Vol. 48, no. 2, pp. 208 - 212. 

3. Малышев В.В., Ускова Н.Н., Сарычев С.Ю., Шаповал В.И. Электровосстановление оксианионов воль-
фрама (VI) на фоне расплава вольфрамат натрия- оксид бора // Укр. хим. журн, 1996. - Т. 62/1996 - С. 112-115. 

4. Малышев В.В., Ускова Н.Н., Сарычев С.Ю., Шаговая В.И. Электрохимическое поведение платино-
кислородного и вольфрамового электродов в расплаве вольфрамат натрия-оксид бора в равновесных условиях // 
Укр. хим. журн, 1996. - Т. 62/1996. - С. 103-107. 

5. Малышев В.В. Теоретические основы и практическая реализация технологий ВЭС силицидов и боридов 
хрома, молибдена и вольфрама в ионных расплавах. - Теоретические основы химических технологий, 2002. - 
Т.36/2002 (1), С.75-88. 

6. Malyshev, V.V., Gab A.I., Uskova N.N. and Soloviev V.V. (2004) Chemistry and Electrochemistry of Tungsten-
Containing Ionic Melts, Molten Salts. Bulletin, No 2, pp.1-10. 

7. Шаповал В.И., Соловьев В.А., Малышев В.В. Электрохимически-активные частицы и многоэлектронные 
электрохимические процессы в ионных расплавах. - Успехи химии, 2001, Т.70/2001 (2), С.182-199. 

 



 
ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»  
 

 
215 

 
 

 
 
 

TO THE QUESTION OF MATHEMATICAL MODELLING OF QUALITY EDUCATION MONITORING 
Rudyk T., Seleznova N. 
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»  
prosp. Peremohy 37, s. Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: ru58@ukr.net 
We propose a structural model for measuring the quality of education, built on mathematical models based on mathe-
matical statistic. This article is devoted to the correlation and statistical analysis of the coherence of educational marks.   
Key words: education, statistic, analysis. 

 
ДО ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Рудик Т.О., Селезньова Н.П. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Пр-т Перемоги 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: ru58@ukr.net 
Ми пропонуємо структурну модель вимірювання якості освіти, побудовану на математичних моделях, в основі 
яких лежить математична статистика. Дана стаття присвячена кореляційному та статистичному аналізу узго-
дженості навчальних оцінок. 
Ключові слова:  освіта, статистика, аналіз. 
 

ACTUALITY. For Ukraine the availability of reliable, objective information on the state of the educational system 
is especially important in the modern period of reforming the education system. The quality of education, as the main 
measurement object in the course of monitoring researches, has a complex structure and needs  comprehensive study.  

We propose a structural model for measuring the quality of education, built on mathematical models based on 
mathematical statistics. Most of the known methods of monitoring the quality of education are based on verbal methods, 
testing students, studying information, scientific and technical educational base. An approach to analyzing the quality of 
education through student rating marks is new and little studied [1,2].   

Therefore, this article is actual at the present stage of development of the education system in Ukraine and devoted 
to the correlation and statistical analysis of the coherence of educational marks.  

MATERIAL AND RESULTS OF RESEARCH. The purpose of the work is to research and construct mathematical 
models by statistical methods and using statistical indicators on an example of student success results.  This goal is real-
ized through the implementation of such research tasks: the method of correlation analysis to investigate the assessment 
of students from different subjects and construction of multi-factor correlation model;  calculation of entropy indicators 
and coherence of educational assessments; to conduct content analysis of the tasks of external independent estimation. 

Using the Spirman correlation coefficients, a correlation matrix was constructed between different educational 
subjects based on student marks [1]. The surprise was the presence of a negative coefficient of correlation between the 
two subjects, indicating the incoherence of the requirements of teachers to students from these subjects.  When 
separating a certain group of subjects, for example natural sciences, it became clear that the correlation between these 
objects is rather small.  This also indicates the inadequate teaching quality of these disciplines or poor provision of 
technical means.    

It was conducted with the help of correlation analysis and statistical point estimates the comparison of the results of 
success from mathematics  of the first year study students of the two faculties of the « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 
institute» with the results of external independent evaluation and entrance control on the preservation of knowledge in 
mathematics. The  results showed that school marks of students of the first faculty were significantly higher than marks 
of students of the second and at the same time, the marks of entrance control showed significantly better results in 
mathematics from students of the second faculty. All this testifies to certain inadequacy in the evaluation of students` 
knowledge  of mathematics at school.  

The measure of stability of educational marks is considered as the  ratio of standard deviation of row of the data 
measured in a certain scale, to half the scale base. Having assessed the achievements of students at the session on four 
subjects, stability indicators were calculated, which showed significant instability of the success of this group.  This can 
be understood as a rather significant difference in the learning of educational material from various subjects.  

The content analysis of test tasks in mathematics and external independent evaluation was condacted in three 
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different years, which showed structural deficiencies in the compilation of test tasks.   
CONCLUSIONS. Thus, the use of mathematical models for monitoring the quality of education can help in making 

managerial decisions and analyzing reforms in this branch. In the future, the perspective direction is the application of 
regression analysis methods to educational assessments. 
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TESTING THE INDIVIDUAL WORK OF THE STUDENT IN USE EUROPEAN  
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The work analyzes the criteria for assessing student achievements in the performance of individual independent tasks 
and proposes a mathematical model for systematized grading of students' stage-by-stage work under the conditions of 
the European Credit Transfer System. 
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АТЕСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В УМОВАХ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ 
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Проаналізовано критерії оцінювання навчальних здобутків студентів при виконанні індивідуальних самостій-
них завдань та запропоновано математичний апарат для систематизованої атестації поточної роботи студентів в 
умовах Європейської кредитно-трансферної системи. 
Ключові слова: система оцінювання, ЄКТС, індивідуальна робота студентів 

 
THE RELEVANCE OF THE WORK. Course designing is an integral part of the educational process, which in-

volves solving a student under the direction of a teacher of a specific practical task or conducting a specific study in 
order to deepen the knowledge and skills acquired during the process of learning the teaching material. In addition, the 
purpose of the course project (work) is to develop the general (key) and professional competencies of analytical, re-
search and project activities, work with information and large volumes of data. In this case, course design is one of the 
types of systematic individual work of students, whose purpose is to develop the skills of independent work with aca-
demic sources and mastering them research methodology. An analysis of existing evaluation criteria for this kind of 
educational work has shown that the aspect of the systematic work of individual work is often offset by reducing the 
evaluation system to an integrated assessment, which includes qualitative indicators for disclosure of content, design of 
text and graphic material and assessment for the protection of the submitted work. The current aim of this study is to 
increase the interest of students in the phased systematic solution of the problem by increasing the weight of the current 
attestation in the integral final evaluation of this type of educational work. 

MATERIAL AND THE RESEARCH RESULTS. Visits to counseling classes. In assessing the student's 
knowledge, his work is taken into account during the semester. The maximum assessment that can be obtained by the 
student for the expedient work in consulting classes is 10Σ4 B  points [1]. The number of points kons

rB  a student can 
accumulate as a result of consulting the sections is calculated by the formula: 

 
N

K
BB

N

i

kons
akt

kons
r


 1

Σ4 , 
(1) 

where kons
aktK  – the number of consultations on which the student showed expedient activity; N  – the total number of 

consultations on the schedule. 
Step-by-step control. Assessment of the current control of course project implementation and protection is carried 

out on the national (four-point scale). The transparency and accessibility of evaluation criteria is ensured by the fact that 
the distribution of the points and weight of each section is brought to the student at the time of the issue of the technical 
assignment (TA) to the work and is noted in the prescribed column of the TA sheet along with the graph, which speci-
fies the term of execution of the relevant section. When assessing the student's knowledge of work during the semester 
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over the course project, the maximum score that can be accumulated during the semester is the 50pot
rB  points [2, 3]. 

The number of points that can be accumulated for this type of educational activity is estimated by the formula: 

  ∑
15

1 rN

j

r
j

r
j

r
j

pot
rr OCBB



  ; (2) 

 

where rN  – the number of sections; r
jО  – evaluation for implementation of j-th section. In formula (2) 150  r

і,   – a 

coefficient that takes into account the timeliness of the section, and which is determined for reasons: r
jμ 1-0,1 ZDT , 

where ZDT  – the week on which the student delays the section execution. In case of timely delivery ZDT = 0, if the sec-

tion delay is delayed by more than five weeks, r
jμ 0.5. The weight factor r

іС = 0 ... 1 takes into account the weight of 

the section project course, in which case the condition is required 1∑
1




rN

j

r
jC . 

Protect course project (work). In the final assessment of course projects executed by students, it is necessary to 
take into account that not only the quality of the work performed and the depth of the work, but also the ability to pre-
sent and protect the results are important.  

In this case, the points obtained as a result of protection, are determined by the formula: 
 Z

kr
pot
r

kons
rkp BBBB  , (3) 

 

where kons
rB , pot

rB – discussed above; Z
krB  – points obtained during the protection of course work, which are deter-

mined from the expression: 
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(4) 

 

where ZKRB = 40 – the maximum points that can be obtained by a student when defending a course project; l 1 ... 4 
number of evaluation criteria; lО  – national scale protection scores based on each criterion that are taken into account: 

– PZOO 1  – the quality of the design of the explanatory note and its compliance with the requirements; 

– GMOO 2  – the quality of the design of the graphic part and its compliance with the requirements; 

– DOPOO 3 – the quality of the report and the completeness of the material; 

– VIDOO 4  – clarity and completeness of answers to questions during protection. 
A positive assessment of the results of the course project as a whole can only be obtained provided that for all of the 

above higher points the student received positive marks. 
CONCLUSIONS. As a result of the analysis, the authors proposed a mathematical device for the current certifica-

tion of the systematic individual work of students, divided the shares of the final accumulated assessment under the Eu-
ropean Credit Transfer System. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Берегова Ю., Кобильська О.Б.   
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
м. Кременчук, Україна. E-mail: kobilskaya1983@gmail.com 
Розкриті деякі проблеми оцінки якості результатів освіти під впливом інформаційних технологій. Розглянуто 
аспекти впливу ІТ на якість результатів навчання студентів спеціальності “Середня освіта. Інформатика”, в то-
му числі вплив ІТ на формування професійних компетенцій.  
Ключевые слова: інформаційні технології, компетенції вчителя, якість результатів навчання. 
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THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE QUALITY OF LEARNING OUTCOMES 
FOR FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITIES 

Berehova Yu., Kobilskaya E. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: kobilskaya1983@gmail.com 
In this work, some problems of assessing the quality of educational outcomes under the influence of information tech-
nologies are disclosed. Aspects of the impact of IT on the quality of student learning outcomes of the specialty "Sec-
ondary education. Informatics " were considered, including the impact of IT on the formation of professional competen-
cies. 
Key words: information technology, teacher competence, quality of learning outcomes. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Глобальна інформатизація суспільства, стрімкий розвиток інформаційних тех-
нологій (ІТ), побудова знань вимагає сьогодні підготовки фахівців нового типу, які повинні: ефективно діяти в 
умовах інформаційно насиченого середовища, самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, 
бути здатними до самонавчання, проявляти націленість на створення перспективних нововведень і пошук шля-
хів їх практичної реалізації. У цих умовах актуальною є задача пріщепити навички саморозвитку майбутнім 
фахівцям, а це в першу чергу пов'язано із оволодінням сучасними інформаційними технологіями в умовах їх 
постійного розвитку.  

Поняття «результати навчання» все більше висувається на передній план в документах Болонского процесу і 
все частіше обговорюється на великих і малих форумах в Європі та за її межами. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вплив інформаційних технологій на якість результатів навчан-
ня для подальшої професійної діяльності розглядається на прикладі випускників спеціальності «Середня осві-
та(Інформатика)». Аналізується вплив ІТ на на результати навчання, що виявляються як одразу після закінчен-
ня ВНЗ, так і ті результати навчання, що виявляються в процесі професійної діяльності згодом, в тому числі 
виділені професійні компетенції випускників спеціальності «Середня освіта(Інформатика)», які формуються під 
впливом і за допомогою інформаційних технологій. 

Перш за все, в роботі зясовані понятя результатів навчання  («learning outcomes») та компетенцій. 
Не існує абсолютних норм якості результатів навчання, ці норми мають своє обмеження у часі. Тому у робо-

ті висувається думка проте, що одну із найважливіших ролей у формуванні висококваліфікованого фахівця грає 
здатність майбутнього вчителя постійно навчатись і вдосконалюватись. Посилення ролі ІТ в освіті пов’язано 
трансформацією самого освітнього процесу за рахунок впровадження електронних освітніх ресурсів і віртуаль-
них лабораторій, засобів колективної роботи, освітнього контенту в мережі Інтернет.Отже майбутньому вчите-
лю інформатики для успішної професійної діяльності необхідно оволодіти методами самостійного вивчення 
засобів ІТ та їх застосування в навчально-пізнавальної діяльності школярів. 

В ряді робіт [1] якість результатів навчання одразу по закінченю ВНЗ оцінюється на основі компетентнісно-
го підходу. Виділяють чотири групи предметних компетенцій в області ІТ: користувальницькі, в області про-
грамування, в області мультимедіа та в області мережевих технологій. В умовах реформування освіти в Україні 
приймаються  певні заходи, спрямовані на досягнення спільної мети: перетворити українську освіту на іннова-
ційне середовище, в якому учні й студенти отримують навички та вміння самостійно здобувати знання і засто-
совувати їх у практичній діяльності. Це вимагає від результатів навчання сформованісті у випускника ключових 
компетенцій і готовністі до інновацій у професійній області. В освітній програмі підготовки здобувачів першо-
го (бакалаврського) рівня вищої освіти слід виділити програмні компетенції (Спеціальні фахові – відповідно 
спеціальності «Середня освіта(Інформатика)»), які напряму формуються під впливом  ІТ:  здатність застосову-
вати відповідні кількісні математичні, наукові і технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення 
для вирішення професійних завдань; здатність опановувати новітні інформаційні технології; здатність проде-
монструвати практичні навички використання та застосування в професійній діяльності інформаційних техно-
логій; здатність застосовувати знання і розуміння з інформатики та інформаційних технологій для вирішення 
якісних і кількісних завдань незнайомого характеру; здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 
досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включно із 
комп’ютерним і програмним забезпеченням та їх експлуатацією.  

Стрімкий розвиток ІКТ, ускладнення технічних засобів, лавиноподібне наростання потоків інформації, істо-
тно впливають на професійну діяльність учителів.  Вона стає багатовимірною, змінюються методи організації 
уроків і оцінювання знань учнів  та взаємодії комп'ютерної техніки з людьми, істотно зростають якісні вимоги 
до фахівця.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, важливим результатом використання інформаційних технологій в процесі нав-
чання є підвищення мотивації у студентів спеціальності “Середня освіта. Інформатика” до самостійної навчаль-
но-пізнавальної діяльності, самовдосконалення, вміння застосовувати сучасні методики і технології, в тому чи-
слі і інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах, 
здатність застосовувати методи діагностування досягнень учнів, здійснювати педагогічний супровід процесів 
соціалізації та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху. Ще 
одним  важливим результатом використання інформаційних технологій є формування ряду важливих компе-
тенцій, які і є мірою знань випускників вузів. 
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ПОБУДОВА РЕЙТИНГУ ВИКЛАДАЧІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 
Горлова Т.В., Семенова А.Д. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: tgorlova58@gmail.com 
Розроблено концептуальні засади об’єктивного визначення рейтингу викладачів за результатами їх діяльності 
на основі методу аналізу ієрархій, що дозволяє враховувати важливість різних напрямів діяльності, і реалізува-
ти його в автоматизованій системи.  
Ключові слова: викладачі, оцінки, рейтинг, аналіз ієрархій. 
 

BUILDING RATING OF TEACHERS BASED ON THE METHOD OF ANALYSIS OF IERARCHY 
Gorlova T., Semenova A. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: tgorlova58@gmail.com 
The conceptual foundations of the objective determination of teachers' ratings based on the results of their activities on 
the basis of the hierarchy analysis method, allowing to take into account the importance of different directions of 
activity, and implement it in the automated system are developed. 
Key words: teachers, evaluations, rating, analysis of hierarchies. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При розрахунку загальної бальної оцінки та рейтингу викладачів постає задача 

оцінки важливості напрямків їх діяльності. В існуючих методичних матеріалах оцінки науково-педагогічної 
діяльності викладачів, така можливість доступна лише при редагуванні нормативної кількості балів за окремі 
характеристики, тому підвищити важливість одного з напрямів без зміни нормативної кількості балів усіх хара-
ктеристик неможливо. Щоб уникнути цієї незручності і забезпечити можливість гнучкого врахування важливо-
сті (з точку зору керівників ВНЗ) різних напрямів діяльності викладачів при розрахунку загальної оцінки їх дія-
льності пропонується інтегрувати в методику оцінки метод аналізу ієрархій (МАІ) [1, 2]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. МАІ полягає в послідовній декомпозиції проблеми на простіші 
складові частини, визначаючи критерії й альтернативи. Альтернативи порівнюють попарно між собою відносно 
обраних критеріїв, а результати заносять до матриці порівнянь. Надалі здійснюють необхідні обчислення, ре-
зультатом яких є рівень (інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії. Проблема наявності суб’єктивних су-
джень вирішується завдяки використанню попарних порівнянь чинників і визначенню їх ваг, на основі спеціа-
льної шкали. У сукупності це дає можливість приймати більш обґрунтовані рішення. 

Алгоритм методу аналізу ієрархій складається з шести етапів, яки наведено нижче. 
Етап 1. Окреслюється проблема і визначається, що необхідно вирішити. Тобто, визначають чого ми прагне-

мо досягти (мета), як ми будемо вимірювати міру наближення до цілі (критерії) та які альтернативні рішення 
ми маємо порівняти. 

Етап 2. Проблему прийняття рішення структурують і будують ієрархію, починаючи з вершини (цілі), через 
проміжні рівні (критерії, від яких залежать наступні рівні) до найнижчого рівня, який зазвичай є переліком аль-
тернатив.  

Етап 3. Будують матриці попарних порівнянь. Елементами матриць є числа, що виражають важливість (або 
відносний вплив) кожних складових проблеми відносно елементу, що примикає з верхнього рівня. 

Етап 4. Формування наборів векторів локальних пріоритетів, що відображають відносний вплив множини 
елементів на елемент рівня, що примикає зверху. Вектор пріоритетів, що може відображати відносну силу 
впливу кожного окремого елементу, знаходять шляхом обчислення матриць порівнянь. Для цього потрібно об-
числити максимальне власне значення матриці і власний вектор, що відповідає цьому значенню, виконати його 
нормування, одержуючи тим самим вектор локальних пріоритетів. 

Етап 5. Будують суперпозицію пріоритетів, починаючи з рівня альтернатив. Локальні пріоритети перемно-
жують на пріоритети відповідних критеріїв на вищому рівні і складають, тобто знаходять суму добутків відпо-
відних рядків. Цю процедуру повторюють доки не буде досягнуто рівня мети. Наприкінці одержують глобаль-

http://www.slideshow.net/ssusere58270/e-learning%20-240511
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ний вектор пріоритетів альтернатив відносно цілі. 
Етап 6. Обирається альтернатива, що одержала найбільший глобальний пріоритет. Викладач що має найбі-

льший глобальний пріоритет отримує максимальне значення рейтингу, аналогічно встановлюється рейтинг ін-
ших викладачів. 

ВИСНОВКИ. Запропоновано метод вираження оцінок науково-педагогічної діяльності викладачів, який сут-
тєво формалізує процедуру обчислень і за рахунок цього забезпечує необхідну об’єктивність оцінок. Подальші 
дослідження розглянутої проблеми доцільно присвятити вивченню чутливості глобальних пріоритетів щодо 
коливань значень елементів векторів локальних пріоритетів напрямків діяльності викладачів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Кравченко В.В., Кобильська О.Б.   
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
м. Кременчук, Україна. E-mail: kobilskaya1983@gmail.com 
Наводться опис експериментальних досліджень оцінки єфектівності змішаної системи освіти. Робота присвяче-
на оцінці якості педагогічної моделі змішаного навчання студентів Кременчуцького національного університе-
ту імені Михайла Остроградського. Проведено аналіз ефективності застосування існуючіх технологій, форм, 
активних та інтерактивних методів, що використовуються в навчальному процесі в моделі змішаного навчання. 
Ключові слова: змішане навчання, технології електроного навчання, експеримент. 

 
USE BLENDED LEARNING TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATIO 

Kravchenko V., Kobilskaya E. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky  National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: kobilskaya1983@gmail.com 
The paper describes the experimental studies of the effectiveness of the blended learning system. The work is dedicated 
to the assessment of the quality of the pedagogical model of blended learning students in Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradsky National University. The analysis of the effectiveness of the application of existing technologies, forms, 
active and interactive methods used in the educational process in the blended learning model is carried out.  
Key words: Blended Learning, e-learning, experiment. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасній системі вищої освіти проблема вибору найбільш ефективних інно-
ваційних методів і технологій залишається значущою і актуальною. Під інноваційними методами маються на 
увазі методи, що базуються на використанні сучасних досягненнях науки та інформаційних технологій. Однією 
із технологій, що інтенсивно впроваджуються в навчальний процес ВНЗ України є технологія змішаного нав-
чання (b-learning) [1-5]. Змішане навчання (англ. ‘Blended Learning’) – це поєднання традиційних форм ауди-
торного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні 
технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи і т.п. Навчальний процес при 
змішаному навчанні представляє собою послідовність фаз традиційного та електронного навчання, які чергу-
ються в часі. 

На відміну від традиційної форми навчання, b-learning передбачає, що частина роботи проводиться в інтер-
нет-середовищі. Туди може бути винесена методична література, тренажери, навчальні та контролюючі тести та 
ін. Незважаючи на інтенсивне впровадження b-learning в навчальний процес, викладачі, зокрема точних наук, 
скептично ставляться до можливості вивчати дисципліни за допомогою інструментів e-learning. Головним чи-
ном, це пов'язано з побуюваннями неефективносты якосты результатыв навчання та низькою ефективністю 
надбання студентами предметних навичок і умінь. Зішане навчання включає компоненти в якості основних 
складових моделі змішаного навчання[5-9]:  

 очне навчання (F2F) представляє собою традиційний формат аудиторних занять; 
 самостійне навчання (self-study learning) -самостійна робота студентів: пошук, вивчення і аналіз матеріалів 

(найчастіше в мережі інтернет) згідно планом, складеним викладачем; 
 спільне навчання онлайн (online collaborative learning), при якому студенти та викладачі працюють з 

вкористанням онлайн ресурсів, онлайн технологій та ін. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Мета дослідження полягала в оцінці якості моделі змішаного 

навчання в групі студентів, які в 8-му семестрі при вивчені дисципліни “Об'єктно-зорієнтованого аналізу та 
програмування”використовували змішану форму навчання, де співвідношення аудиторної складової курсу пе-
реважало над електронною складовою курсу. У 9-му семестрі студенти тієї ж групи при вивчені дисципліни 
“Об'єктно-зорієнтованого аналізу та програмування” використовували змішаний підхід, в якому електронна 
складова курсу переважала над аудиторною складовою курсу. 

Технології електронного навчання в першому експерименті використовувалися для забезпечення доступу до 
інформаційних ресурсів (Електронним навчально-методичним комплексам з дисциплін, розміщених в системі 
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онлайн навчання Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського), організації 
самостійної роботи, відправлення викладачеві РГР, курсових і контрольних робіт, проходження проміжного і 
підсумкового тестування з метою моніторингу оцінки якості знань.  

У 1-му експерименті (8 семестр) використовувалося змішане навчання («Навчання з web-підтримкою»), яке 
характеризувалося додаванням електронних освітніх ресурсів без скорочення годин на традиційну складову.  

2-ий експеримент(9 семестр)  – 80% навчального часу студенти використовували дистанційні технології для 
самостійного навчання згідно з навчальними планами. Особисте спілкування з викладачем здійснювалося під 
час проміжного контролю та сесії.  

За допомогою модуля тестування системи онлайн навчання Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського студенти, які брали участь в експерименті (підсумковий контроль) протесто-
вані після навчання за першою та другою моделями. На основі оцінки якості змішаної форми навчання наведені 
результати освоєння курсу “Об'єктно-зорієнтованого аналізу та програмування” в 2-ох експериментах. Прове-
дено аналіз ефективності технологій, форм, активних і інтерактивних методів, що використовуються в навчаль-
ному процесі. Показано, що результати освоєння курсу “Об'єктно-зорієнтованого аналізу та програмування” 
при різних структурних моделях змішаного навчання відрізняються, причому ефективність тієї чи іншої моделі 
залежить від специфіки теми, що вивчаєтья в курсі. Для оцінки якості змішаного навчання автором використо-
вувався процесний підхід [10] (модель управління якістю, розроблена Європейським фондом управління якістю 
EFQM). У рамках цієї моделі питання якості навчання розглядаються з точки зору задоволення потреб сту-
дентів, а якість навчання забезпечується за рахунок постійного моніторування та вдосконалення навчального 
процесу. При процесному підході рівень задоволеності студентів і викладача є одним з найважливіших показ-
ників ефективності навчання, а самооцінка дозволяє визначити сильні і слабкі сторони e-Learning процесу і 
виділити елементи для поліпшення якості  навчання. В роботі запропоновані кілька показників і критеріїв 
якості, розроблені інструменти (анкети), обрані методи аналізу та представлення результатів, згідно процесного 
підходу, проводився аналіз задоволеності учнів e-Learning процессом. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, структурно-педагогічна модель змішаного навчання в області “Об'єктно-
зорієнтованого аналізу та програмування” є ефективною незалежно від співвідношення її традиційної та елек-
тронної складової. Перехід на змішану модель навчання вимагає концептуального підходу в підготовці Web-
складової курсу, перевірених експериментально навчальних і контролюючих елементів курсу. 
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Результатом дослідження є встановлення оцінки знань студентів при викладанні інженерної та комп’ютерної 
графіки на системно-дидактичну платформу. 
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PROBLEM OF THE EVALUATING STUDENTS’ KNOWLEDGE OBJECTIVITY IN TEACHING GRAPHIC 
DISCIPLINES 

Мaliakova I., Мaliakova M. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. Kremenchuk, Ukraine. E-mail: mia64.ua@gmail.com 
The result of the research is the establishment of evaluation of evaluating students’ knowledge in the teaching of engi-
neering and computer graphic on the system-didactic platform. 
Key words: objectivity of the knowledge evaluating, engineering and computer graphic, differentiation, test tasks. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Результати контролю учбово-пізнавальної діяльності студентів виража-

ються в її оцінці. Стосовно к учбово-пізнавальної діяльності оцінка означає встановлення ступеня виконання 
студентами задач, які поставлені перед ними в процесі навчання, рівня їх підготовки й розвитку, якості набутих 
знань, сформованих вмінь та навичок. Оскільки оцінка тісно пов’язана з контролем й є його слідством, до неї в 
повній мірі відносяться такі вимоги як об’єктивність, систематичність, індивідуальний підхід і т. і. 

Сьогодні в освіті існують два основних види оцінювання результатів учбової діяльності – суб’єктивна, 
що виставляється викладачем або комісією, та об’єктивна, яка є результатом педагогічного тестування. Обоє 
види оцінювання необхідні й доповнюють один одне. Недостатня увага до об’єктивізації оцінки (відсутність 
тестових технологій педагогічного вимірювання) призводить до погіршення якості підготовки фахівців.  

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З ціллю вдосконалення учбового процесу та підвищення 
об’єктивності оцінювання знань при викладанні інженерної та комп’ютерноїх графіки автором було запропоно-
вана диференціація тестових завдань на різних етапах контролю. Студентам пропонуються трирівневі завдання. 
Завдання першого рівня - на впізнавання. Вони оцінюються невисокою кількістю балів. Другий рівень - на ро-
зуміння. Правильні відповіді на них оцінюються більш високою кількістю балів, але не максимальною. І, наре-
шті, третій рівень - на уміння [1]. Такі завдання вимагають від студента не тільки знання учбового матеріалу, 
але й уміння використовувати його при вирішенні завдань і виконанні графічних робіт. Важливо те, що при 
розв’язанні тестів третього рівня виключена можливість вгадування правильних відповідей, і відповідно необ'є-
ктивного оцінювання знань. Так на етапі оперативного контролю, метою якого є не стільки перевірка знань скі-
льки активізація пізнавальної діяльності, перед студентами ставляться проблемні питання з двома варіантами 
відповідей. Поточний контроль є сходинкою переходу від однієї стадії навчання до наступної. Час, що відво-
диться на поточний контроль, не повинен перевищувати 15–20 хвилин, тому при його проведенні не слід давати 
більше п’яти питань. Як правило, це запитання першого й другого рівня складності (знайти правильну відпо-
відь,  розв’язати типову задачу). Рубіжний контроль припускає перевірку засвоєння найбільш важливих розді-
лів курсу. Кількість питань в порівнянні з поточним контролем збільшується і може досягати десяти. При цьо-
му зростає й їх складність. Зокрема, в завдання рубіжного контролю можна включати завдання підвищеної 
складності (третього рівня знань). Підсумковий контроль знань зазвичай проводиться у вигляді іспиту після 
вивчення  всього курсу. На відміну від розглянутих раніше типів контролю іспит виконує виключно роль конт-
ролю знань. Планомірне здійснення тестового контролю дозволяє викладачеві, навчальному закладу оцінити 
ступінь засвоєння навчального матеріал студентами за певний період, виявити успіхи в навчанні, прогалини і 
недоліки в знаннях, уміннях і навичках в окремих студентів і у всієї групи в цілому, визначити якість засвоєння 
пройденого і відповідність рівня знань нормативним вимогою. 

Об'єктивний тестовий контроль в процесі навчання характеризується також великим виховним значенням, 
оскільки він підвищує відповідальність за виконувану роботу не тільки студентів, але й викладача, привчає сту-
дентів до систематичної праці і акуратності у виконанні навчальних завдань, формує в них позитивні моральні 
якості і створює здорову суспільну думку [2]. Комплексне використання тестових і не тестових форм контролю 
за навчальною діяльністю студентів, в кінцевому рахунку, спрямоване на підвищення якості навчання. Аналі-
зуючи теоретичні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, а також практику масового тестування, можна 
стверджувати, що педагогічні тести, які відповідають високим критеріям якості, мають безсумнівні переваги 
перед традиційними суб'єктивними формами контролю рівня знань студентів. Надійний і валідний педагогіч-
ний тест повністю відповідає вимогам до технології контролю знань, умінь, навичок студентів на всіх етапах 
навчання. Забезпечення і реалізація переваг тестової технології може бути виконана тільки при врахуванні ви-
мог класичної та сучасної тестової теорії. Тільки на базі тестової теорії та сучасних методик розробки тестів 
можна забезпечити надійність, валідність і ефективність контролю, виконання ним своїх завдань у процесі на-
вчання та підсумкової атестації студентів. 

ВИСНОВКИ. Вірне оцінювання учбово-пізнавальної діяльності студентів, що засновано на принципах ви-
конання педагогічних вимог, об’єктивно свідчить про успіх або недоліки в роботі викладача, учбового закладу 
в цілому. На думку автора, представлена методика викладання інженерної та комп’ютерної графіки є перспек-
тивним видом навчання, оскільки характеризує принципово нову технологію здобуття знань. Потрібно впрова-
джувати пошукову і дослідницьку роботу такого напрямку, бо це є одним із шляхів підвищення якості навчан-
ня, отже і професійної підготовки фахівців. 
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освіти з громадськістю. Запропоновані варіанти та напрямки їх використання в практичній діяльності навчаль-
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Право будь-якого громадянина, як носія суверенітету і єдиного джерела влади в 

Україні безпосередньо здійснювати владні повноваження гарантується Конституцією (ст. 5 ч. 2). Гарантувати та 
реалізовувати ці права мають, насамперед, всі можливі існуючі норми, форми та механізми прямої демократії. 
Так, сучасним вітчизняним законодавством опрацьовані та запропоновані такі форми безпосередньої демокра-
тії, як участь у виборах, референдумах, оформлення і підпис петицій, спрямованих на інститути влади, громад-
ські слухання, загальні збори та інші не заборонені законодавством види волевиявлення; висловлення власної 
думки тощо, що супроводжуються зборами, спілкуванням, обговоренням і голосуванням. Втім, на цей час в 
Україні ці стандарти не опрацьовані, можновладцями не підтримуються та з відомих причин не заохочуються і, 
можливо тому, непопулярні. В той самий час паралельно розробляються і запроваджуються в сучасне життя 
засоби електронної демократії (е-демократія). Свій вклад в формування і опрацювання ідей електронного уря-
дування внесли вітчизняні науковці: Дзюба С.В., Жиляєв І.Б., Полумієнко С.К., Нестерович В.Ф., Рубан А.І., 
Саркісова К.І., Семченко А.І., Усаченко Л.М. та інші. Втім, в наукових роботах основна увага приділялась елек-
тронній  демократії як формі політичної комунікації. В той самий час ці сервіси можуть бути ефективно засто-
совуватися в роботі з громадськістю в процесі побудови особистісно-орієнтованого навчання.  

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Електро́нна демокра́тія – це форма суспільних відносин, за 
якої громадяни та організації залучаються до державотворення та державного управління, а також до місцевого 
самоуправління шляхом широкого застосування ІКТ [3]. Отже, сучасне законодавство визначає е-демократію як 
форму суспільних відносин, за якої громадяни та інститути громадянського суспільства залучаються до держа-
вного управління та самоврядування, з метою:  

 посилити участь, ініціативність та залучення громадян на всіх рівнях до публічного життя; 
 поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, підзвітність демократичних інститутів; 
 поліпшити реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення громадян; 
 сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян до процесу прийняття рішень [4]. 
Вона представлена достатньо широким переліком інструментарію ІКТ для здійснення демократичних про-

цедур та залучення громадськості до участі в управлінні,  як то: портали відкритих даних, е-декларування, е-
послуга, е-культура, освіта, медицина, громадські бюджети та інші [3]. Але, недостатньо опрацьованим і на да-
ний час невичерпаним лишається резерв використання сервісів е-демократії в роботі з громадськістю в навча-
льних закладах різного рівня та напрямку діяльності. Особливо важливими такі сервіси можуть бути в розбудо-
ві особистісно-орієнтованого навчання. Останнє призване підтримувати та розвивати природні якості учня 
(студента, слухача), його індивідуальні здібності, допомагати в становленні суб’єктивності, соціальності, твор-
чої самореалізації [5]. Воно також може бути корисним для адміністрації навчального закладу, батьків і нині 
можуть стати ще більш дієвими та результативними. Наприклад, на даний час, на виконання вимог діючого за-
конодавства (ст. 30 Закону України «Про освіту» та ст. 32, 34 Закону України «Про вищу освіту» [1,2]), перева-
жна більшість навчальних закладів мають офіційні сайти, але використовують їх можливості не на повну поту-
жність. Втім, є приклади, коли сторінки сайту та соціальна мережа (Facebook, Twitter) адресовані не лише сту-
денту чи викладачу, а й батькам, органам студентського самоврядування, представникам громадськості - всім, 
хто бажає прийняти участь в житті та управлінні навчальним закладом. Є і більш детально опрацьовані проек-
ти. Так, Всеукраїнський проект «Громадянська освіта та електронна демократія в навчальних закладах» був 
створений  на початку 2017 року ВМГО «Українська студентська спілка», соціальним проектом Академія нави-
чок, МОН України за підтримки Фонду Східної Європи та програми EGAP «Електронне врядування задля підз-
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вітності влади та участі громади» [6]. Він мав за мету формування нової громадської освіти в нашій країні з ви-
користанням ІКТ технологій шляхом виховання у викладачів та молоді ключових компетентностей XXI сторіч-
чя та сприяти розвитку євроінтегрованого демократичного суспільства. В проекті взяли участь більше тисячі 
учасників: керівники навчальних закладів, студенти, волонтери, люди  з особливими потребами, які мають ба-
жання навчитися в сучасній формі впливати на владу. Нещодавній захід: «Фестиваль кращих практик у сфері 
громадянської освіти та електронної демократії в навчальних закладах» підвів підсумки конкурсу на кращий 
приклад застосування сервісів е-демократії в освіті [7]. Серед інших ініціатив захід дозволив узагальнити осно-
вні напрямки, план дій з організації таких сервісів в закладах освіти (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Основні напрямки (план дій) щодо організації таких сервісів в закладах освіти 
 

Таким чином, перевагою сервісів та ІКТ в е-демократизації освітнього процесу є полегшення доступу до та-
кої процедури громадськості, осучаснення, прозорість та наочність діяльності будь-якого навчального закладу, 
а також полегшення доступності освіти для всіх бажаючих. В якості одної з компонент, прикладу застосування 
таких сервісів можна запропонувати організацію та проведення виборів в молодіжний сенат, або до органів 
студентського самоврядування. Процедура з скриньками, кабінками та листками для голосування вже давно 
себе вичерпала і є анахронізмом. Водночас, усе більшого поширення набувають практики електронного звер-
нення до громадськості не лише як до інстанції схвалення/несхвалення певних рішень, а як до рівноправного 
партнера у виробленні загальної громадської політики. Це значно розширює аудиторію учасників волевиявлен-
ня за межи делегатів, усуває бюрократію та формалізм, а процедура обговорення кандидатур та їх програм про-
ходитиме жваво і, навіть, цікаво. Так, дистанційне Інтернет-голосування з використанням прямого електронно-
го реєстрування обумовлює проблеми з ідентифікацією виборців та необхідністю захисту таємниці голосування 
[8]. Можливе і поширення «фейкової» інформації. Втім, за бажанням, ці проблеми можуть бути вирішені техні-
чно.  

ВИСНОВКИ. Таки чином, перспективи розширення діапазону можливостей застосування та, відповідно, 
зростання доступності процедур прямої демократії шляхом використання ІКТ визначаються насамперед: необ-
хідністю створення умов для системного залучення громадськості до управління навчальним закладом та вирі-
шення всіх нагальних проблем; потребою у спрямуванні громадських ініціатив у площину конструктивної вза-
ємодії з адміністрацією; вимогами забезпечення відкритості та прозорості в її діяльності. Крім того, усвідом-
лення власної причетності до організації навчальних процесів, безумовно, сприятиме розвитку особистісно-
орієнтованої освіти, активної громадянської позиції учнівської молоді, як однієї з основних умов становлення 
дієздатного громадянського суспільства.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний стан вітчизняної медіа-галузі характеризується непростою ситуацією: 

постійно зростає кількість періодичної продукції як у друкованому так і в електронному вигляді, теле- і радіо-
компанії стрімко розширюють сфери свого мовлення. Сучасний журналіст має у своєму розпорядженні «циф-
рові технології, що дозволяють одночасно працювати для газети, журналу, телебачення, Інтернету, мобільної 
журналістики» [4]. Все це повинно призводити до нових підходів у навчанні. Але, натомість, відмічається ката-
строфічна нестача професійно грамотних аналітиків, ведучих програм, кореспондентів та інших фахівців. У 
зв'язку з цим надзвичайно гостро постає проблема щодо змісту й технологій професійної підготовки майбутніх 
працівників мас-медіа. Однак, вітчизняні дослідники відмічають, що «за останні п'ятнадцять років у нашій дер-
жаві не створено теорії журналістської освіти, яка б обґрунтувала її функціонування і розвиток в умовах інфор-
маційного суспільства та ринкової економіки. Саме тому „журналістська освіта XXI століття стоїть на роз-
доріжжі. Куди піти? Шляхом модернізації технологій викладання чи шляхом пошуку нових ідей та теоретично-
методологічного обґрунтування свого розвитку?”[5, 7] 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Інші проблеми журналістської освіти були висвітлені в ході 
пілотного дослідження «Стан журналістської освіти на факультетах журналістики в Україні», проведеного 
Громадською організацією «Детектор медіа» у 2016 році. В результаті дослідження якості журналістської осві-
ти в Україні, яке ґрунтувалось на оцінюванні низки показників діяльності кафедр та факультетів журналістики, 
а також опитуванні представників медіаіндустрії та випускників журналістських факультетів, були виявлені 
викладені нижче головні тенденції та проблеми. 1) Зміст і наповненість навчальних планів підготовки майбут-
ніх журналістів, які за формальними ознаками визнані досить збалансованими в сенсі співвідношення практич-
них та теоретичних курсів, викликають багато питань і критики з боку випускників і представників медіаіндус-
трії. Переважна більшість опитаних незадоволені наповненням курсів, недостатньою увагою до практичних 
навичок та якістю викладання загалом. 2) Підхід до викладання журналістики в українських ВНЗ визначений 
спадком філологічної традиції. 3) Викладацький склад переважної більшості кафедр, представлений як науков-
цями, так і практиками, однак практичний журналістський досвід викладачів є доволі скромним. 4) Технічне 
забезпечення факультетів журналістики є нерівномірним: лише декілька ВНЗ мають добре обладнані студії для 
виробництва аудіовізуального контенту, ньюзруми та мультимедійні аудиторії, тоді як переважна більшість 
факультетів мають лише комп’ютерні класи та деяку фото- і відеотехніку. 5) Брак зв’язку з медіаіндустрією є 
однією з найсерйозніших проблем, на яку вказують представники журналістської спільноти та випускники. 
Аналіз діяльності факультетів та кафедр журналістики свідчить про позитивну тенденцію поширення таких фо-
рматів залучення медіапрактиків, як майстер-класи та гостьові лекції. Утім, взаємодія факультетів журналісти-
ки з медіа обмежується такими контактами та співпрацею у рамках проходження студентами практик; нато-
мість, змістовних проектів співпраці (наприклад, спільних медіапродуктів, літніх шкіл тощо) практично немає. 
6) Слабка інтегрованість у міжнародний контекст.  7) Проблемною є також ситуація з комунікацією кафедр та 
факультетів із зовнішньою аудиторією. Дослідження показало, що з 39 факультетів та кафедр, які готують май-
бутніх журналістів, лише 20 мають окремий сайт. З цих 20 сайтів тільки 2 містять вичерпну інформацію про 
викладачів, студентів, випускників, навчальний процес, розклад, діяльність факультету/кафедри і т.ін. Перева-
жна більшість сайтів містить неповну інформацію та рідко оновлюються. Схожою є ситуація з представництвом 
факультетів/кафедр журналістики у соцмережах: сторінким не є динамічними, у контенті переважають анонси 
подій, мало змістовної інформації, яка би сприяла 
професійному розвитку студентів [3].  

Аналіз зарубіжних наукових джерел дає змогу стверджувати наявність подібної ситуації у країнах прибал-
тійського регіону [9], Росії [1]. Деякі з вищенаведених проблем мають місце і в університетах Європейських 
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країн [8]. 
Щодо вирішення існуючих проблем вищої журналістської освіти ми поділяємо думку І. Михайлина, який 

вважає, що: «Методика навчання журналістиці динамічно розвивається одночасно з самою масово-
інформаційною діяльністю… Методика навчання журналістиці так само творчий предмет, як і сама журналіс-
тика» [6]. Успішне вирішення проблем організації професійної журналістської освіти неможливе, якщо воно 
«буде базуватися на вимогах її відповідності тільки характеру професійної діяльності майбутнього фахівця. Пі-
двищення якості освіти має бути спрямоване на реалізацію подальших кроків з імплементації норм Болонського 
процесу зі збереженням і розвитком традицій та найкращих досягнень української освіти, національної духов-
ної культури» [2]. За переконанням вказаних дослідників, такий підхід до організації професійної журналістсь-
кої освіти поєднує у собі інтереси особистості та інтереси суспільства. 

ВВИСНОВКИ. Проаналізована джерельна база дає наступні рекомендації щодо вирішення окремих проблем 
вищої журналістської освіти. Так, з метою покращення стану організації вищої журналістської освіти в Україні, 
вона, насамперед, має відповідати потребам і вимогам вітчизняного ринку медіа-продукції. Потрібно врахову-
вати світові тенденції, проте, також слід брати до уваги той факт, що українська  медіаіндустрія має власну 
специфіку і вимоги.  Навчальні плани повинні гнучко і своєчасно оновлюватись, оперативно реагуючи  на зміни 
як у медіасередовищі, так і в країні загалом. Слушною є рекомендація розширення співпраці з медіаіндустрією, 
залучення її представників до навчального процесу, втілення спільних проектів, проведення конференцій. Пос-
тійний діалог між цими ключовими ланками у журналістській професії допоможе покращити якість освіти. 
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