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The publication discusses various approaches that can be used to find the level of inflow according to the results of well 

research in regimes depending on the research technology. By this time, the task of determining them is a very urgent 

and difficult one. The indicated direction of its solution. It has significant advantages over the direction of traditional 

methods and technology. 

Key words: flow equation coefficients, research technology, gas-hydrodynamic research. 

 

RELEVANCE OF WORK. As is known, the main purpose of gas-hydrodynamic well research is to obtain an in-

formative base for calculating the physical indicators characterizing the well-reservoir-fluid system in order to be able 

to evaluate the productive capabilities of the studied object. Moreover, the main indicators that are determined in this 

case are the coefficients of linear and inertial resistance, the flow equation, that is, the flow equation. That is, ultimately 

it is necessary to determine the equation of the inflow. The coefficient of linear resistance directly characterizes the co-

efficient of productivity and gas-like formation, and the coefficient of inertial resistance characterizes the coefficient of 

macro scale. 

MATERIALS AND RESULTS OF RESEARCH. As a rule, the filtration resistance coefficients and the equation of 

product inflow to the bottom of the well are determined by the results of well testing using steady-state sampling meth-

ods or by modifications to this method with long-term stabilization of bottom-hole pressure and flow rate. The duration 

of testing gas wells by the steady-state production method in 5-8 modes, depending on the reservoir properties of the 

formations, ranges from several hours to several days. Methodological research for such a short period compared with 

the duration of the entire field development process is justified, because during this time some parameters of the for-

mation and the properties of the liquids and gases saturating it practically do not change. Therefore, the filtration re-

sistance coefficients A and B, which are the main parameters, need to be determined during the study, and which are 

determined by the test results characterizing the state of the reservoir and reservoir fluid at the time of the well study. 

During the development of the field, the following changes: the state of the bottom-hole zone, the physicochemical 

properties of the gas or gas-condensate mixture, the gas-water contact position, condensate formation and subsequent 

evaporation of the condensate in the formation, etc. 

A change for one of the reasons for one or more of the above parameters can change the coefficients A and B, 

which are determined by the actual data of the study. Most often, the filtration resistance coefficients change as a result 

of changes in the physical properties of the gas μ and coefficient Z, as well as permeability k from pressure. 

If we use well production data for a relatively short period of field development (such an assumption is unaccepta-

ble for underground gas storage (UGS)), then a slight change in reservoir pressure will practically not affect the values, 

μ, Z and k. The reservoir pressure changes by several atmospheres during the year, while the development process lasts 

an average of 20-30 years. 

One of the main conditions for the use of operating data is the complete stabilization of pressure and flow rate. This 

means that the radius of the well-drained zones at different times and in different modes should be almost the same. The 

method of using operational data for determining the coefficients of filtration resistance allows the possibility of chang-

ing the reservoir and bottomhole pressures and gas flow rate over time. 

With the standard method of researching wells using the steady-state production method and processing the results, 

the reservoir pressure Pres is assumed to be constant for all modes. It is believed that during the study of the well, the 

reservoir pressure does not change. Only the pressure at the bottom Pbot is changed, and therefore the gas flow rate by 

changing the diaphragm or changing the bore of the adjustable nozzle. Moreover, the obtained dependence between the 

established values of bottomhole pressure and flow rate makes it possible to determine the coefficients of filtration re-

sistance. 
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Therefore, in order to use operational data that accumulate over a relatively long time, it is necessary to prove the 

possibility of using a variable value of reservoir pressure. From the two-term formula for gas inflows, 
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   it can be seen that for constant values of the coefficients A and  B for each 

time ti there corresponds its own reservoir pressure Pres(ti). That is, there are two ways to use operational data. 

1. A certain mode is established at the well, and it has been working on the mode for a relatively long time. During 

this time, reservoir pressure Pres, bottomhole pressure Pbos  and flow rate  Q change. By fixing Pres(ti), Pbot(ti) and Q(ti), 

and at different times, and using several values of these quantities, the binomials determine the coefficients A and  B for 

the gas inflow formula. 

2. Over a long time, the well changes in reservoir pressure Pres(ti). At the same time, the operating mode is changed 

at the well, that is, there is a natural decrease in reservoir pressure and a forced change in the operating mode. These 

data are also used to determine the coefficients A і B. 

The validity of the above conditions for determining the filtration resistance coefficients A and B  was once tested 

under industrial conditions and experimentally on reservoir models [1]. 

Comparing the values of the coefficients A і B, determined according to the operation data and the results of the 

study, respectively, a conclusion is drawn on the acceptable convergence of the coefficients determined by various 

methods. Analysis of the results of determining the coefficients A і B showed that: 

- to use this method, collector stability is required; 

- the quality of certain coefficients substantially depends on the reliability of the operation data; 

- when processing data, it is necessary to take into account the change in the physical properties of the gas μ and  Z 

the pressure; 

- with significant changes in the parameters of the reservoir during the development of the use of operational data 

for determining the coefficients of filtering resistances should not be carried out. 

Therefore, when applying the two-term law of resistance when interpreting the results of well research, it becomes 

necessary to determine the values of the filtration resistance coefficients from the results of gas well research. With the 

traditional method of researching gas wells in several modes, graphical and analytical methods for their determination 

are proposed. Currently, they are widely used in the practice of studying gas and gas condensate wells in Ukraine and in 

many countries of the world. 

Considering all the nuances regarding the determination of filtration resistance coefficients, the inflow equation, 

which are indicated above, and which relate to the quality of research for obtaining high-quality initial data, it seems 

most interesting from the point of view of time, money and improving the quality of the initial data the option of deter-

mining the filtration resistance coefficients the inflow equation according to the data obtained due to the high-quality 

unified research regime [2, 3], which would contain open the well for working on mode and the subsequent closing of 

the well for recording pressure recovery curve. 

Such research methods also make it possible to determine the linear and inertial resistance coefficients of the in-

flow equation. Traditional graphical and analytical methods for finding these coefficients in the case of modern research 

methods are becoming unsuitable. To solve one inflow equation with two unknowns, which describes the process of 

reservoir fluid filtration, a method was applied that consists not in creating another equation for determining the inflow 

equation, but a method based on the use of two techniques at once that are used to process the same curve - pressure 

recovery curve. This method is not graphical - the coefficients are calculated analytically. There are certain advantages 

to this, since the subjective factor is eliminated when constructing the indicator curve, as is usually done. The indicator 

curve, in this case, is not built at all, although in principle this is possible. But it is no longer necessary. 

In this case, if a productive gas or gas condensate well is highly depleted, then the pressure recovery curve (PRC) is 

processed using the Yu.P. Borisov method [3]. If the well is medium production, then the method of E. B. Chekalyuk 

and I. A. Charny [2] and is also processed the inflow curve of not only PRC. 

Various approaches to finding the coefficients were discussed in more detail in [4], and the possibilities of calculat-

ing the coefficients A and B are not exhausted by this. 

It should be noted that the theoretical foundations underlying the new methods of well research are so effective that 

they are several times greater than the results obtained using traditional methods. 

No less significant is the fact that, based on the data obtained during the study, it is possible to achieve a prelimi-

nary calculation of the initial gas reserves in the studied productive gas facility [6], which is developed at the level of 

the Ukrainian patent and is based on the use of a relatively small amount of initial data. 

CONCLUSIONS. Based on the multivariance of technical and technological situations in the study of gas and gas 

condensate wells, we can recommend the same multivariate approach to the research process itself, choosing a method 

that is rationally involved and methods of interpreting the obtained factual data that fully reveal the informative spec-

trum of data to determine the productive characteristics of the studied object and to decide its further use in the energy 

sector. 
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Article is devoted analysis of clusterization methods and density methods  in particular for grouping on the  plates of 

semiconductor wafers. It is set that right, the use of algorithms DBSCAN, OPTICS and DENCLUE have described fea-

tures of the search does not reflect the specificity of compact groups of related fragments. To solve the problem of 

groups of fragments dislocation etch pits of semiconductor wafer requires a special method. 

Key words: dislocation, etch pit, clusterization, density methods. 

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ГРУПУВАННЯ ФРАГМЕНТІВ ЯМОК ТРАВЛЕННЯ  

НА ЗОБРАЖЕННІ ПЛАСТИНИ НАПІВПРОВІДНИКА 
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Аналізується використання методів кластеризації групування фрагментів дислокацій на пластині 

напівпровідника. Можуть використовуватися різні методи кластеризаці з метою групування, але оптимальними 

являють плотностні. Встановлено, що використання алгоритмів DBSCAN, OPTICS і DENCLUE не відобража-

ють специфіку компактних груп фрагментів цифрового зображення пластини напівпровідника.  

Ключові слова: дислокація, ямка травления, кластеризація, плотностні методи. 

 

RELEVANCE OF STUDIES. Features display of dislocations in the semiconductor wafers in the surface of the re-

sulting raster images do not give sufficient quality in the course of processing and mapping faces dislocations figures 

especially in the case adjacent circuits etch pits on the binarized image of the semiconductor wafer. To avoid ambiguity 

of the definition of the contour lines dislocation, it is necessary to separate the adjacent contour lines on a background 

of other fragments. 

MATERIAL AND RESULTS OF RESEARCH. Novadays developed a large number of different clustering algo-

rithms and their modifications. Generalized clustering algorithm consist of stage describe as follow: 

1. A certain data format. 

2. Selection of an affinity measure. 

3. Selection of the clustering algorithm. 

4. Implementation of the algorithm. 

5. Presentation of the results of the algorithm. 

6. Interpretation of the clustering results. 

The specifics and unpredictability of some clustering algorithms work in the conditions of the underlined fragments 

of binary circuits adjacent etch pits, requires an algorithm for determining fragments of compact groups having a mini-

mum number of customizable options to work with the smallest predicted number of calculation operations. 

Applying to the wafer of the semiconductor, the maximum distance to the fragments of a single etch pits groups de-

fined as the biggest distance between the points coordinates centers of mass of fragments etch pits polygon dislocation 

of the contour. Thus, minimum number of adjustable parameters may include a parameter of the maximum distance 

between the centers of mass of fragments grouped in the etching of pits. 

Cluster analysis finding similarities between data according to the characteristics found in the data and grouping 

similar data objects into clusters. 

Most partitioning methods cluster objects based on the distance between objects. Such methods can find only spher-

ical-shaped clusters and encounter difficulty in discovering clusters of arbitrary shapes. 

Other clustering methods have been developed based on the notion of density. Their general idea is to continue 

growing a given cluster as long as the density (number of objects or data points) in the “neighborhood” exceeds some 

threshold. 

Density-based methods can divide a set of objects into multiple exclusive clusters, or a hierarchy of clusters. 

Typically, density-based methods consider exclusive clusters only, and do not consider fuzzy clusters. Moreover, 

density-based methods can be extended from full space to subspace clustering. 
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A user-specified parameter ε > 0 is used to specify the radius of a neighborhood we consider for every object. 

The ε-neighborhood of an object o is the space within a radius ϵ centered at o. Due to the fixed neighborhood size 

parameterized by ε, the density of a neighborhood can be measured simply by the number of objects in the neighbor-

hood. 

Density-based methods: 

1. Can find arbitrarily shaped clusters. 

2. Clusters are dense regions of objects in space that are separated by low-density regions. 

3. Cluster density: Each point must have a minimum number of points within its “neighborhood”. 

4. May filter out outliers. 

Non-parametric methods, density (Density-based) DBSCAN [1] and OPTICS [2] define a cluster as a group of ob-

jects arranged heap. Under the accuracy of fire to understand that in the ε-neighborhood has a minimum number of oth-

er objects MinPts (the minimum number of points required in the neighborhood of a core object). Descriptors mass cen-

ters of origin for all the tracks on the axes XM and YM.  

DBSCAN method is widely applied in image segmentation problems. However, similar fragments can be on the far-

flung areas of the image, which complicates the grouping.  

Disadvantages DBSCAN are inaccuracies in the mapping of clusters of complex shape, and there is no connection in 

areas with "thin" regions that having a smaller current j  Minpts. Therefore it may be there are  similar clusters. 

DBSCAN method are sensitive to these parameter values. Slightly different settings may lead to very different cluster-

ing of the data. 

Although DBSCAN can cluster objects given input parameters such as ε (the maximum radius of a neighborhood) 

and MinPts (the minimum number of points required in the neighborhood of a core object), it encumbers users with the 

responsibility of selecting parameter values that will lead to the discovery of acceptable clusters. These parameter set-

tings are usually empirically set and difficult to determine, especially for real-world, highdimensional data sets. 

OPTICS to construct the different clusterings simultaneously, the objects are processed in a specific order. This or-

der selects an object that is density-reachable with respect to the lowest ε value so that clusters with higher density 

(lower ε) will be finished first. 

In DBSCAN and OPTICS, density is calculated by counting the number of objects in a neighborhood defined by a 

radius parameter, ε.  Thus, density estimates can be highly sensitive to the radius value used. 

Clustering algorithms DBSCAN and OPTICS determine clusters based on Euclidean or Manhattan distance 

measures [1, 2]. Algorithms based on such distance measures tend to find spherical clusters with similar size and densi-

ty. However, a cluster could be of any shape. To overcome this problem, kernel density estimation can be used, which is 

a nonparametric density estimation approach from statistics. It is treat an observed object as an indicator of high-

probability density in the surrounding region. The probability density at a point depends on the distances from this point 

to the observed objects. 

DENCLUE (Density-Based Clustering) [3] closeness to a dense area is the only criterion for cluster membership. 

The DENCLUE algorithm, based on a set of density distribution functions, was proposed by Hinneburg and Keim [3]. 

Hinneburg and Gabriel [4] developed DENCLUE 2.0 which includes a new hill climbing procedure for Gaussian ker-

nels adjusting the step size automatically. 

DENCLUE [3, 4] has several advantages. It can be regarded as a generalization of several well-known clustering 

methods such as single-linkage approaches and DBSCAN. Moreover, DENCLUE is invariant against noise. The kernel 

density estimation can effectively reduce the influence of noise by uniformly distributing noise into the input data. Only 

highly populated areas are considered. 

Unfortunately procedure "mean shift" is used in DENCLUE method is too time consuming for clustering images of 

semiconductor wafers. Clusters allocated algorithm "mean shift" are characterized by fragmentation, which is contrary 

to the task groups of fragments. The computational complexity of the methods considered: O(N logN). 

In general, the biggest drawback of nonparametric methods which include the above-described three-density method 

is the high computational complexity. 

CONCLUSION. Low level of formalization DBSCAN, as well as sensitivity to the choice of method parameters 

deprive efficiency. Clusters obtained complex shapes and sharp changes in the number of fragments taken into account 

in the cluster do not allow them to be connected together. 

OPTICS relatively DBSCAN, devoid of problems Cluster compounds with significant opportunities, but found ex-

perimentally [2] that OPTICS has approximately 1.6 times slower than DBSCAN. 

DENCLUE harder OPTICS and DBSCAN. However, he considers and summarizes the above-described methods 

based on the density of fragments. The kernel density estimation can effectively reduce the noise impact. Grid proce-

dure "mean shift» DENCLUE computationally expensive for image of the semiconductor wafer. Clusters allocated al-

gorithm "mean shift" are characterized by fragmentation, which is contrary to the task groups of fragments. 

Thus, the use of algorithms DBSCAN, OPTICS and DENCLUE have described features of the search does not re-

flect the specificity of compact groups of related fragments. There is no clustering algorithm that can be universally 

used to solve all problems. To solve the problem of groups of fragments dislocation etch pits of semiconductor wafer 

requires a special method.   

REFERENCES 

1. Ester M. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial database with noise / M. Ester, H. P. 

Kriegel, J. Sander, X. Xu  // Knowledge Discovery in Databases and Data Mining: Proc. Int. Conf. (E. Simoudis, J. 



МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 

ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

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

 

 

 

 

 

7 

Han, and U. Fayyad, eds.), Portland, Oregon, 2-4 August, 1996, N.Y.: AAAI Press, 1996. – P. 226–331. 

2. Ankerst, M. OPTICS: ordering points to identify the clustering structure / M. Ankerst, M. M. Breunig, H.-P. 

Kriegel, J. Sander // Proc. 1999 ACM SIGMOD Intern. Conf. on Management of data. – 1999. – P. 49–60. 

3. Hinneburg, A. An efficient approach to clustering in large multimedia databases with noise / A. Hinneburg,  D. 

A. Keim // Proc 4th Intern. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining. – N.Y., Aug. 1998. – P. 58–65. 

4. Hinneburg, A. DENCLUE 2.0: Fast clustering based on kernel density estimation / A. Hinneburg and H.-H. Ga-

briel // In Proc. 2007 Int. Conf. Intelligent Data Analysis (IDA'07), Ljubljana, Slovenia, 2007. – P. 70–80. 

 

 

ЛАЗЕРНИЙ ДОПЛЕРІВСБКИЙ АНЕМОМЕТР 

Богомолов М.Ф. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

м. Київ, Україна. E-mail: nbogom@yahoo.com 

Троц А.А. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

м. Київ, Україна. E-mail: adamtroc@ukr.net 

У двофазних течіях, що включають світлорозсіювальні частки, ефективно використовується лазерна допплерів-

ська анемометрія - безконтактний оптичний метод вимірювання швидкості руху. Цей метод можна використо-

вувати для прямого виміру коефіцієнта ковзання рідких частинок, їх розмірів, ступеня турбулентності несучої 

фази 

Ключові слова: Двофазна течія, лазер, допплерівський анемометр, оптичний метод. 
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In two-phase flows involving light-scattering particles, laser doppler anemometry is effectively used - a non-contact 

optical method of measuring the speed of movement. This method can be used to directly measure the sliding coeffi-

cient of liquid particles, their size, the degree of turbulence of the carrier phase. 

Key words: Biphasic flow, laser, doppler anemometer, optical method. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Оптична діагностика двофазних середовищ, бурхливо розвивається останнім 

часом, використовує лазерні допплерівські анемометри з диференціальної схемою (ЛДА) і лазерні решітчаті 

анемометри (ЛPА). Різниця між ними полягає в тому, що просторова решітка - модулятор в першому приладі 

формується за рахунок інтерференції двох когерентних пучків лазера в потоці, а в другому - або проектується в 

потік оптичною системою, або створюється на фотоприймачі розсіяного світла. Звідси випливає, що ЛРА не 

вимагає когерентного джерела світла і тому відповідний прилад більш простий по оптичній схемі. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. ЛДА по диференціальной схемі, що має переважне поши-

рення і використовує пряме розсіювання світла (Рис.1.). Промінь лазера 1 розщеплюється в вузлі 2 на два пучка 

однакової інтенсивності, що сходяться під кутом θ в точці А каналу, де уздовж осі х рухаються світлороз-

сіювальні  частки зі швидкістю с𝑘. Світлорозсіяні частки уздовж осі у збираються об'єктивом 3 на поверхні ка-

тода фотоприймача 5. Діафрагма 4 служить для зменшення шумів. У точці перетину когерентних пучків А ви-

никає просторова синусоїдальна інтерференційна решітка. 

 
Рисунок 1. – Схема лазерного допплерівського анемометра [1] 

 

Для одно- і двофазних середовищ при вимірюванні швидкості несучої фази необхідно вводити потік світло-

розсіювальних часток. З цією метою створюються спеціальні генератори [1]. Розроблена система для визначен-

ня сторонніх включень у крові людини представлена 3Dмодель розробки, за основу було взято існуючу систему 

BV520 для подальшого покращення приладу.  Ця система виявляє кровообіг з середньою швидкістю і визначає 

стан артеріального / венозного кровотоку на частоті 7,5 МГц. Вона також виявляє швидкість крові під час 

відновлення та кровотоку периферичних судин.   Робоча температура  10 - 40 ℃. Екран дисплея має світлодіод з 

роздільною здатністю 20bit. Допплерівська частота від 100 до 7000 Гц. Вихідна характеристика  9 В 1000 мА. 
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Акумулятор продукту – 7,4 В / 900 мАч (літієвий аккумулятор). За допомогою системи можна визначити серед-

ню швидкість крові, виявити стан пальців та частини операції анатомії вени тіла; Його можна використовувати 

для прослуховування скронево-нижньощелепних суглобів (вони стають шумними, коли починають гальмувати 

через проблеми з укусами), допомагають лікарю перевірити стан суглобів та прогнозувати результат лікування. 

Для оптимізація конструкції запропоновано додання нової насадки на які через одну розташовані акустичні 

та оптичні давачі , які закріплені на конусоподібній манжеті, і працюють послідовно по-черзі, що дозволяє 

отримувати інформацію з різних точок однієї кінцівки та завдяки багатоканальності отримувати вибірку декі-

лькох давачів, що також дозволяє найбільш точно визначати об’ємну швидкість кровотоку, також завдяки ви-

користанню лазерних давачів отримувати більш повне представлення про розмір стороннього включення 

ВИСНОВКИ. Лазерні системи з волоконними світловодами  успішно вирішують задачу вимірювання швид-

костей в оптичних непрозорих середовищах типу крові. Ефект вимірювання швидкості в оптично непрозорому 

потоці досягається шляхом приміщення світловода (або пучка світловодів) в задану малу локальну область по-

току. При чому інформація про швидкість руху частинок береться з простору в безпосередній близькості від 

торця світловода. З огляду на досить високу ступінь когерентності лазерного пучка, що пройшов волоконний 

світловод, можна припустити що можливо, що всі основні схеми ЛДВШ можуть бути реалізовані з волоконни-

ми світловодами [2,1,3]. 
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Проводится статистический анализ связи сезонных вариаций среднесуточных значений метеорологических па-
раметров и вариаций смертности населения в городе Николаев в период с 1988 по 2007 годы. Исследуется связь 
сезонных вариаций смертности с температурой воздуха, атмосферным давлением, влажностью, скоростью вет-
ра, количеством осадков и расчетным содержанием кислорода. 
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THE INFLUENCE OF SEASONAL VARIATIONS OF METEOROLOGICAL PARAMETERS ON 
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The statistical analysis of seasonal variations between average diurnal values of meteorological parameters and varia-
tions of population mortality in the city of Mykolaiv in the 1988 to 2007 period is carried out. The connection of sea-
sonal variations of mortality with air temperature, atmospheric pressure, humidity, wind speed, precipitation and calcu-
lated oxygen content is investigated. 
Key words: seasonal meteorological parameters variations, mortality, regression, correlation 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На продолжительность жизни и смертность населения влияет множество фак-

торов, как социального, так и физического плана. Возможное влияние таких естественных явлений как солнеч-

ная и геомагнитная активность на вариации смертности населения города Николаев в период с 1997 по 2005 

годы было рассмотрено в работах [2, 3]. 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 

показателями. Вместе с тем, было выявлено значимое влияние возрастной структуры населения и сезонных ва-

риаций на вариации смертности. В частности, отмечалось возрастание смертности зимой и уменьшение летом. 

В последующих работах [4, 5] было проанализировано влияние сезонных вариаций температуры на вариации 

смертности.  

В последние годы в общедоступных международных базах [6, 7] появились регулярные данные по ежеднев-

ным значениям метеорологических параметров (температуры, давления, влажности, скорости ветра) для самых 

https://mash-xxl.info/page/%201091891522480921851160800200930350941901720%2028077/
http://ilab.xmedtest.net/?q=node/6106
https://edrid.ru/rid/218.016.4d4b.html
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разных регионов, в том числе и для территории Украины. Это позволило провести более детальный анализ се-

зонных вариаций смертности с привлечением расширенного набора и метеорологических данных. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве исходных данных по вариациям смертности 

использовались данные по городу Николаев в период с 1988 по 2007 год [4, 5].  

Под вариациями смертности подразумевается отклонения смертности от ее среднегодовых значений, нор-

мированные к соответствующим среднегодовым значениям. Для уменьшения разброса статистических данных 

использовалось скользящее усреднение. Год - для вычисления среднегодовых значений, и 31 день для вычисле-

ния среднемесячных значений. 

Значения метеорологических параметров были получены из электронной базы данных [7]. Значения метео-

рологических параметров (температура, давление, влажность, скорость ветра) выбирались для высоты 2 метра 

над поверхностью земли. Значения инсоляции в базе данных заданы для горизонтальной поверхности с учетом 

реальной облачности. 

Нами была сделана попытка рассчитать содержание кислорода в атмосферном воздухе, чтобы связать его с 

субъективными ощущениями духоты, тяжести дыхания, и недостатка воздуха. Для этого мы использовали из-

вестные соотношения [8], связывающие парциальное давление кислорода с температурой, влажностью и атмо-

сферным давлением:  

T
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 33.243
665.7

10 10786.0 - давление  насыщенных паров воды {kPa} при известной температуре воз-

духа T{°C}; 

 100/HEE W   - давление паров воды при относительной влажности H{%}; 

 EPPO  2095.02 - парциальное давление кислорода при атмосферном давлении P{kPa}; 

 273260

106
2

2





T

P
M O

O
- массовая концентрация кислорода {g/m

3
}. 

В расчетах предполагалось, что объемное содержание кислорода в сухом воздухе в среднем постоянно, и 

составляет 20.95%. 

Как показывает анализ расчетных значений содержания кислорода, наибольшее влияние на его вариации 

оказывает температура воздуха. При этом это влияние проявляется дважды. Первый раз - при расчете давления 

насыщенных паров воды. А именно, с ростом температуры давление пара растет, и он вытесняет воздух из сме-

си воздух – пар. В частности, при температуре 100°C (в нормальных условиях) давление пара становится рав-

ным атмосферному давлению, полностью вытесняя воздух (и кислород) из смеси. Второй раз – при расчете 

массовой плотности кислорода. С ростом температуры плотность газов, как известно, убывает. Наиболее сла-

бым местом расчетов кислорода является предположение о постоянстве объемного соотношения  кислорода к 

остальным составляющим сухого воздуха. 

Для анализа сезонных зависимостей исходные ряды сглаженных данных были обработаны методом наложе-

ния эпох. Были объединены данные, относящиеся к одному дню года разных лет на многолетнем интервале. 

Сравнивая результаты расчетов для разных метеорологических параметров можно отметить следующие 

особенности. 

- Наиболее сильная связь вариаций смертности с температурой воздуха и инсоляцией. При этом, связь с ми-

нимальной за сутки температурой несколько сильнее, чем со среднесуточной температурой. Связь с этими па-

раметрами  отрицательная – чем выше температура или инсоляция, тем меньше смертность. Механизм влияния 

инсоляции на смертность не вполне ясен.  

- Высокая положительная связь смертности с содержанием кислорода (как парциального давления, так и 

массового содержания в единице объема), вероятнее всего, является результатом зависимости используемой 

модели от температуры. Но нельзя исключить и отрицательное влияние высоких концентраций кислорода. Этот 

результат требует дополнительной проверки. Прежде всего, требует проверки гипотеза о постоянстве объемно-

го отношения кислорода в сухом воздухе вне зависимости от метеорологических условий. 

- Достаточно высокая положительная связь смертности с относительной влажностью воздуха (но суще-

ственно ниже, чем для температуры, инсоляции и содержания кислорода).  

- Связь смертности со скоростью ветра и с атмосферным давлением достаточно слабая, но имеет положи-

тельный знак. 

- Связь смертности с количеством атмосферных осадков очень слабая, практически отсутствует. Более того, 

эта связь имеет отрицательный знак. 

- Выявить значимую связь смертности с резкими отклонениями температуры от среднемесячных значений 

не удалось. Если такая связь и есть, то она имеет более сложную зависимость. 

Ни один из проанализированных метеорологических факторов не продемонстрировал явных преимуществ 

по сравнению с сезонной моделью смертности, построенной по усредненным данным о смертности на много-

летнем интервале. Т.е., наблюдаются явные сезонные вариации смертности, и сезонные вариации метеорологи-

ческих параметров. Вариации некоторых метеорологических параметров очень похожи (с точностью до знака и 

задержки по времени) на сезонные вариации смертности, но четко указать на причинную связь между этими 

явлениями, к сожалению, пока нельзя.      

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.  1. Полученные результаты подтверждают основные результаты известных 
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исследований по влиянию сезонных вариаций температуры и температурных аномалий на вариации смертно-

сти.  

2. Выявить наиболее значимый метеорологический фактор, определяющий причинную связь между вариа-

циями смертности и метеорологическими параметрами, пока не удалось.  

3. Целесообразно продолжить исследования по поиску факторов, обуславливающих сезонные вариации 

смертности. В том числе, анализу влияния комбинации метеорологических параметров и их проявления с неко-

торой задержкой по времени. 
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ВОПРОСЫ КАЛИБРОВКИ МОДЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ 

ФОТОТОКА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ 
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Московский финансово-юридический университет МФЮА, г. Москва, Россия.  

Рассматриваются вопросы определения параметров модели солнечной радиации для фотоэлектрических бата-

рей из материалов различного типа. Результаты экспериментальных измерений сезонной зависимости фототока 

в безоблачных условиях сравниваются с результатами расчетов по моделям, учитывающим спектральные осо-

бенности поглощения солнечного излучения в атмосфере.    

Ключевые слова: солнечные фотоэлектрические батареи, модели атмосферного поглощения, спектр. 

 

THE SOLAR RADIATION MODEL CALIBRATION PROBLEMS FOR PHOTOVOLTAIC PANELS  

OF VARIOUS TYPES 

Bozhenko A.L, Dymytrov Y.Y., Kubov V.I.   
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine, E-mail: yuriidymytrov@chmnu.edu.ua 

Kubova R.M. 
The Moscow University of Finance and Law (MFUA), Moscow, Russia 
The problems of determining the parameters of the solar radiation model for photovoltaic batteries of various types are 

considered. The results of experimental measurements are compared with the results of calculations. 

Key words: photovoltaic solar battery, atmospheric absorption models, spectrum. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для оценок энергетической эффективности солнечных фотоэлектрических ба-

тарей в конкретных географических и климатических условиях необходимы прогностические методы расчета 

сезонных и суточных  вариаций мощности и фототока таких батарей с учетом спектральных особенностей фо-

точувствительного материала. В работах [1, 2] рассмотрена двухкомпонентная модель солнечной радиации. Эта 

модель использует эмпирические коэффициенты, учитывающие спектральные особенности разных типов мате-

риала батарей, и основана на результатах экспериментальных измерений фототока батарей из кристаллического 

- c-Si, и аморфного - a-Si, кремния. Для детального анализа особенностей атмосферы в работах [1, 2] были рас-

смотрены экспериментальные зависимости сезонных вариаций фототока в безоблачных условиях. Для объяс-

нения сезонных особенностей этих вариаций были введены эмпирические поправки, разные для разных типов 

батарей. В настоящей работе делается попытка обоснования эмпирических зависимостей модели с помощью 

оценок поглощения радиации в атмосфере, с учетом зависимости поглощения солнечного излучения в атмо-

сфере от длины волны излучения, и спектральной чувствительности батарей из разных материалов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис.1 приведены сезонные зависимости эксперимен-
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тальных значений нормированного к летним условиям фототока для безоблачных условий – вертикальные от-

резки.   

c-Si 

 

a-Si 

 
Рис. 1 – Сезонные вариации нормированного фототока для безоблачных условий в эксперименте и по моделям 

Здесь же приведены примеры расчетных зависимостей по моделям: обозначение 2CM относится к эмпири-

ческой двухкомпонентной модели [1]; обозначение PVL – к расчетам на основе модели спектра солнечного из-

лучения, прошедшего через атмосферу [4]. Аналогичные расчеты были выполнены и по модели SMARTS [3], 

которая отличается от модели PV lighthouse [4] более подробным описанием, но дает несколько худший резуль-

тат при сравнении с нашими экспериментальными данными.  

Расчеты фототока и мощности выполнялись путем свертки спектра солнечного излучения со спектральной 

чувствительностью материала батарей, разной для c-Si и a-Si элементов. В результате расчетов были получены 

результаты, которые в кратком виде можно сформулировать следующим образом: 

- Было получено подтверждение того, что сложная зависимость поглощения при наклонном распростране-

нии (требующая интегрирования спектра) может быть упрощена до зависимости от наклонного пути (или зе-

нитного угла солнца). Но степень влияния наклонного пути зависит от спектрального диапазона. Это вполне 

соответствует рабочим гипотезам двух компонентной полуэмпирической модели [1]. 

- Для батареи из аморфного кремния зависимость от наклонного пути сильнее, чем для батареи из кристал-

лического кремния. Такой же результат был получен экспериментально, и отражен в коэффициентах эмпириче-

ской модели [1,2]. Именно поэтому сезонная зависимость для аморфного кремния - a-Si, сильнее, чем для кри-

сталлического кремния - c-Si (рис.1). 

Вместе с тем, в процессе моделирования и сопоставления с экспериментальными данными был выявлен ряд 

проблем. А именно: 

- Экспериментальные сезонные зависимости фототока отличаются от расчетов по детальным моделям, учи-

тывающим изменения спектра. При выяснении возможных причин таких отличий, обнаружилось, что имеющи-

еся модели [3, 4] не учитывают сезонных изменений состояния атмосферы. В частности, сезонных вариаций 

озона, максимальная концентрация которого отмечается в начале весны, и паров воды, с максимум концентра-

ции летом. Кроме того, вне поля зрения остается такая характеристика, как степень мутности.  

- При попытке учета вариации озона и паров воды, оказалось, что учет этих вариаций несколько улучшает 

степень соответствия для кристаллического кремния, но в недостаточной степени. А для аморфного кремния 

учет сезонных вариаций этих атмосферных  компонент практически ничего не дает. Это обусловлено тем, что 

влияние озона и паров воды проявляется вне диапазона спектральной чувствительности аморфного кремния. 

Это, с необходимостью, приводит к заключению, что модели сезонных вариаций параметров атмосферы далеки 

от предъявляемых практикой солнечной энергетики требований. 

- Хуже всего воспроизводятся сезонные вариации фототока для батареи из аморфного кремния (отличия по-

рядка 10%). Возможно это связано с сезонными изменениями прозрачности атмосферы именно в спектральном 

интервале аморфного кремния (у кристаллического кремния спектральный диапазон шире, поэтому эффект 

может быть менее выражен). С другой стороны, по публикациям других авторов, например [5], известно, что у 

батарей из аморфного кремния есть неприятный эффект. Они деградируют под действием солнечного излуче-

ния, и фототок со временем постепенно падает. Это наблюдалось и в нашем эксперименте, в силу чего в рабо-

тах [1, 2] была вынужденно введена поправка на долговременную деградацию. Кроме того, у батарей из аморф-

ного кремния есть еще один, более неприятный эффект. Под действием высоких температур дефекты могут 

отжигаться, и батарея частично регенерируется. Это эффект отмечался в специализированных экспериментах,  

и известен как SWE – Staebler-Wronsky,  эффект [5]. Поэтому, фототок осенью (после горячего лета) выше, чем 

весной (после холодной зимы). 

Мы попытались промоделировать эффекты деградации и регенерации батарей из аморфного кремния, ана-

логично тому, как это было сделано в работе [5]. Не имея возможности определять температуру поверхности 

батарей, мы свели входные параметры модели к уровню инсоляции. Известно, что температура воздуха, опре-

деляется, прежде всего, инсоляцией. А прирост температуры поверхности батарей относительно воздуха опре-

деляется той же инсоляцией. В принципе, на температуру батарей существенное влияние оказывает и ветер, но 

это резко усложняет задачу.  

Мы взяли типичные сезонные вариации инсоляции горизонтальной поверхности (из метеорологических  

данных для наших условий, усредненных за много лет), и подобрали три параметра модели. А именно: скорость 

деградации; порог инсоляции, при котором включается регенерация; скорость регенерации. Провели моделиро-
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вание и получили сезонный эффект, похожий на то, что наблюдалось в эксперименте – уменьшение уровня фо-

тотока зимой и весной и увеличение во второй половине лета и ранней осенью. Довести модель до требуемой 

степени соответствия с экспериментом во всех деталях пока не удалось, но предварительные результаты выгля-

дят многообещающе. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.  

1. Модели атмосферы и поглощения в ней еще далеки от требований практики солнечной энергетики в ча-

сти описания сезонных вариаций фототока. 

2. Батареи из аморфного кремния мало подходят для исследований сезонных вариаций атмосферного по-

глощения, в силу нестабильности их характеристик и проявления Staebler-Wronsky эффекта. 

3. Полуэмпирические модели, подобные предложенной в работе [1], пока являются единственным источ-

ником данных для прогностических оценок энергетических характеристик солнечных батарей. 

4. Следует продолжить работы по поиску набора факторов, определяющих сезонные вариации фототока 

солнечных батарей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ СТВОРЕНИХ  

ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ  

Вітряк В.В., Дарійчук А.Ю. 
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вул. Первомайська, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

Проведено дослідження з визначення величини електромагнітного випромінювання від різних побутових при-

ладів, і наведені результати відповідних досліджень. 

Ключові слова: електромагнітне випромінювання, побутовий прилад. 

 

RESEARCH OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS OF CREATED 

HOUSEHOLD APPLIANCES 

Vitryak V., Dariichuk A. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

Studies have been conducted to determine the value of electromagnetic radiation from various household appliances, 

and the results of relevant studies are presented. 

Key words: electromagnetic radiation, household appliance.             

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Слабкі електромагнітні поля високої частоти потужністю соті і навіть тисячні 

частки Ват для людини небезпечні тим, що інтенсивність таких полів збігається з інтенсивністю випромінювань 

організму людини при звичайному функціонуванню всіх систем і органів у його тілі.  

В результаті цієї взаємодії власне поле людини спотворюється, що сприяє розвитку різних захворювань, 

особливо в найбільш слабких місцях організму. 

Найбільш небезпечною властивістю таких дій є те, що вони накопичуються з часом в організмі. У людей, які 

за родом діяльності багато користуються різною технікою, комп’ютерами, телефонами – виявлено зниження 

імунітету, часті стреси, зниження сексуальної активності, підвищена стомлюваність. 

А якщо врахувати розвиток бездротових технологій і мініатюризацію гаджетів, які дозволяють нам не роз-

лучатися з ними цілодобово. Сьогодні в зону ризику потрапляє практично кожен житель мегаполісу, так чи 

інакше піддається цілодобового впливу мобільних і Wi-Fi мереж, ліній електропередач, електротранспорту і т. 

ін. [1]. 

Електромагнітне забруднення настільки швидко поширюється, що всесвітня організація охорони здоров’я 

включила цю проблему у список найбільш актуальних у цьому столітті, отже вивчення впливу шкідливих елек-

тромагнітних хвиль на людський організм  є дуже актуальним напрямком.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Велика кількість населення живе у середовищі, яке забруднене 

електромагнітним випроміненням. Електромагнітні хвилі буквально пронизують людський організм. Науковці  

mailto:kafea@kdu.edu.ua


МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 

ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

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

 

 

 

 

 

13 

винайшли різні способи захисту 

споживачів, але виробники електротех-

нічної продукції не готові витрачати 

величезні кошти на удосконалення своєї 

продукції.  

На приладах навіть не вказано кіль-

кість шкідливих випромінювань, тому 

можливість визначати це самостійно 

дозволить зберегти здоров’я своє та рід-

них.  

Провівши аналіз літератури, було 

з’ясовано, що для проведення поглиб-

леного аналізу проблеми проводять до-

сліди у спеціалізованих приміщеннях, 

де можна виключити вплив зовнішніх 

чинників на дослідний прилад [1].  

Однак через це вартість таких експе-

риментів значно зростає.  Для прове-

дення дослідів в домашніх умовах було 

використано пристрій BENETECH 

GM3120 (рисунок 1), з діапазоном 

вимірювання: 1-1999 В/м та 0,01-19,99 

Тл, результати вимірювань наведено в таблиці 1. Дослідження проводили з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.6-

096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». 

 

За отриманими експериментальними даними було побудовано графік залежності  значення електромагніт-

ного випромінювання від потужності пристрою (рисунок 2). 

ВИСНОВКИ. Провівши аналіз результатів вимірювань, можливо стверджувати про те що чіткої залежності 

між споживаної потужністю побутовим пристроєм і електромагнітним полем створюваним цим пристроєм не 

існує. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ФОРМ  

ДЕФОРМАЦИЙ ПЛАСТИН GAAS  

Дуганец М.А.  

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского,  

г. Кременчуг, Украина, Е-mail: KogdasMax@gmail.com 

Разработан бесконтактный метод измерения сложных форм деформаций пластин арсенида галлия с учетом 

кристаллографических направлений, данный метод основан на определении смещения линий интерференцион-

ных полос, формирующихся на поверхности пластины при отклонении пластины от плоскости. Метод позволил 

автоматизировать процесс измерения. 

Ключевые слова: деформация, полупроводник, инетрференция. 

 

Таблиця 1  ̶  Результати досліджень 

Прилади Відстань,  

м 

Потуж-

ність, 

Вт 

Випромінювання 

Електричне, 

 В/м 

Магнітне,  

мкТл 

Мікрохвильовка 0 2000 252 67,72 

1 2000 160 38 

Електрочайник 0 2500 16 10,83 

1 2500 11 4,8 

Телефон 

(дзвінок) 

0 20 276 8,4 

1 20 180 4,1 

Електрощит 0 5000 256 10,6 

1 5000 175 6,3 

Фен 0 2000 127 29,7 

1 2000 85 21 

Холодильник 0 500 325 0,6 

1 500 180 0,2 

Комп’ютер 0 550 510 1,78 

1 550 315 0,8 

WI-FI 0 150 428 2,3 

1 150 254 1 

 
Рисунок 1  ̶  Схема приладу для 

вимірювання електромагнітного 

випромінювання: А1 – дипольна антена,  

А2 – рамкова антена, Д1, Д2 – кристалічні 

діоди, К1 – віброперетворювач, у – 

підсилювач, К2 – інший контакт 

віброперетворювача, И – індикатор 

 
Рисунок 2  ̶  Значення електромагнітного випромінювання від по-

тужності пристрою: 1 – Мікрохвильовка; 2 – Електрочайник;  

3 – Телефон (дзвінок); 4 – Електрощит; 5 – Фен; 6 – Холодильник; 

7 – Комп’ютер; 8 – WI-FI 



МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 

ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

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

 

 

 

 

 

14 

DEVELOPMENT OF METHOD FOR DETERMINATION OF COMPLEX FORMS OF DEFORMATION  

OF GAAS PLATES 

Duganets M. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: KogdasMax@gmail.com  

A non-contact method for measuring the complex deformations of gallium arsenide plates with crystallographic direc-

tions has been developed, this method is based on determining the displacement of lines of interference bands formed 

on the surface of the plate when the plate deviates from the plane. The method allowed to automate the measurement 

process. 

Key words: deformation, semiconductor, interference. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Известно [1], что если пластина деформируется малыми механическими на-

пряжениями, то по достижении определенного критического значения τкр ее форма является единственно воз-

можной. При превышении этого порога (τкр) пластина перейдет к новой устойчивой форме с искривленной по-

верхностью в виде изгиба или с двумя радиусами кривизны в противоположном направлении (антикластичес-

кий изгиб) [2]. Переход пластины в это состояние может произойти в результате воздействия τкр. 
Из выше сказанного можно сделать вывод, что разрабатываемый в данной работе метод должен обеспечи-

вать возможность измерения различных видов деформаций, поверхности пластин GaAs диаметром до 100 мм с 

учетом кристаллографических направлений в плоскости пластины.  

Измерения деформаций, особенно в микрометровом диапазоне, представляют серьезную задачу, требую-

щую прецизионного оборудования и соответствующего метрологического обеспечения. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Известно, что точные измерения в вертикальном на-

правлении можно осуществить интерференционным методом путем обработки интерференционных изображе-

ний поверхности образца, полученных при освещении лазерным излучением или белым светом. 

В целом измерения деформаций в микрометровом диапазоне ставят серьезные метрологические задачи, а 

эталонные измерительные комплексы представляют собой дорогостоящее оборудование. Однако, в ряде случа-

ев для быстрого измерения возможно использовать интерференционный микроскоп с высоким разрешением. 

При этом измерения в вертикальном направлении осуществляются методом обработки интерференционных 

изображений поверхности образца при его освещении белым светом. 

Использование каких-либо контактных датчиков для определения деформации пластины не дает высокой 

точности измерения из-за погрешности самих устройств. Поэтому для решения этой проблемы нами был вы-

бран бесконтактный метод измерения интерференционной картины. 

Данный метод заключается в следующем: получаемая интерференционная картина поверхности образца об-

рабатывается с помощью ССD камеры и центрируется по средней белой линии интерференционной картины, 

измерение отклонения от плоскости осуществляется при помощи индуктивного датчика. 

Такой подход к решению задачи по автоматизации процесса измерения деформации, позволил повысить то-

чность получаемых результатов, но также поставил и новые задачи, связанные с обработкой получаемых при 

помощи CCD-камеры изображений (выделение контуров, бинаризация и т. д.). 

Для контрастирования изображения обычно применяется линейная фильтрация или нелинейный оператор 

преобразования. Для учета характера изображения наиболее оптимальным является метод повышения кон-

трастности изображения нелинейным оператором преобразования, который представляется в виде степенной 

функции (1.1), (1.2): 

для 0≤k ≤ s, 
(1.1) 

для s≤k ≤ 1 
(1.2) 

гдеG– значение уровня изображения равное 255 для полутонового изображения;  – нормирован-

ное значение функции входного изображения; – нормированное значение функции выходного 

изображения;  – нормированное значение точки перегиба характеристики изображения; S– точка 

перегиба характеристики изображения, равная 112 (определена экспериментальным путем); r– показатель сте-

пенной функции, равный 3. 

Для выделения границ используется операция взятия градиента. Проведенные исследования показали, что 

наилучшие результаты удалось добиться, вычисляя вторую производную оператором Лапласа, который пред-

ставляется в виде (1.1): 

                            (1.1) 

и который вычисляется по приближенной формуле (1.2) 

  (1.2) 

Применение этого оператора (1.2) усиливает границы, прибавляя к ним высокочастотные компоненты и вы-

читая лапласиан из исходного изображения, что улучшает фокусировку изображения. 

После этих задач к изображению применяется бинаризация, которая позволяет окончательно выделить ли-

нии интерференции от фона. Нашей же задачей является выделение линий интерференции, которые не облада-

ют высоким уровнем контрастности по сравнению с окружающей областью. 
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Для выделения линий интерференции можно использовать глобальную пороговую бинаризацию. Ее можно 

описать функцией вида (1.3) 

                                                     (1.3) 

Данная функция показывает, насколько область вокруг выбранного пикселя отличается от его цвета и кор-

ректирует заранее заданный порог отсечения. На рис. 1(а) показано получаемое изображение линий интерфере-

нции, а на рис. 1 (б) результат работы метода глобальной пороговой бинаризации. 

 

  

а) изображение, полученное с ССD-камеры б) изображение после обработки глобальной по-

роговой бинаризацией 
Рисунок 1 – Изображения линий интерференции до и после бинаризации 

 

ВЫВОДЫ. Усовершенствован метод определения деформации пластин GaAs, который позволяет произво-

дить измерения с учетом кристаллографических направлений, модуля Юнга Е и коэффициента Пуассона υ с 

абсолютной погрешностью ±0,75 мкм. 
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АКУСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РОЗВИТКУ КАВІТАЦІЙНИХ ЯВИЩ  

У РІЗНИХ РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩАХ 

Знак З.О., Сухацький Ю.В., Мних Р.В., Зінь О.І. 

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна. E-mail: sukhatsky@i.ua 

Наведено результати застосування акустичного методу для оцінювання інтенсивності кавітаційних явищ у 

рідинних середовищах – воді та водному розчині бензену. Встановлено, що у водному розчині бензену кавіта-

ція розвивається значно швидше, ніж у воді, однак і швидше затухає. З’ясовано вплив тривалості кавітаційного 

оброблення середовища на ступінь його очищення у випадку супутніх щодо кавітації процесів.  

Ключові слова: кавітація, вода, бензен, спектр. 

 

ACOUSTIC METHODS FOR ESTIMATING THE INTENSITY OF DEVELOPMENT OF CAVITATION 

PHENOMENA IN DIFFERENT LIQUID ENVIRONMENTS 

Znak Z., Sukhatskyi Yu., Mnykh R., Zin O.   
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, E-mail: sukhatsky@i.ua 

The results of application of acoustic method for estimation of intensity of cavitation phenomena in liquid media – wa-

ter and aqueous solution of benzene are presented. It is found that in aqueous benzene solution, cavitation develops 

much faster than in water, but also stops faster. The influence of the duration of the cavitation treatment on the degree 

of its treatment in the case of cavitation related processes is investigated. 

Key words: cavitation, water, benzene, spectrum. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Загальновідомими є негативні прояви кавітації (кавітаційна корозія й ерозія, 

вібрації, зменшення ефективності роботи насосів і турбін тощо), але контрольована кавітація – ефективний ме-
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тод інтенсифікації різноманітних процесів: гідромеханічних, теплових, масообмінних. Тому для оцінювання 

інтенсивності розвитку кавітаційних явищ у різних рідинних середовищах виникає об’єктивна необхідність у 

застосуванні нових методів. Традиційно інтенсивність розвитку кавітаційних явищ оцінюють калориметриич-

ним методом, за величиною теплової енергії [1, 2], що виділяється внаслідок кавітації. Калориметрія – най-

простіший метод оцінювання інтенсивності розвитку кавітаційних явищ, який не потребує додаткового облад-

нання, однак він не дає жодних даних про стан реакційної системи – системи, яку піддають кавітаційному 

обробленню. Зокрема, цим методом неможливо оцінити розміри компонентів кавітаційних полів – кавітаційних 

бульбашок, їх похідних – агломератів бульбашок. Альтернативними щодо калориметрії методами є акустичні 

[3], для яких характерні висока чутливість, достовірність і надійність отриманих результатів. Виділяють декіль-

ка різновидів акустичних методів, які класифікують залежно від характеристик, які фіксують під час 

вимірювань: 1) вимірювання коливань тиску в рідині гідрофонами й відображення отриманих результатів у ви-

гляді осцилограм акустичного сигналу і спектрів кавітаційного шуму; 2) фіксування змін поглинання і роз-

сіювання звукових коливань у рідинних середовищах; 3) вимірювання рівня віброприскорення елементів кон-

струкції кавітаційних апаратів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для порівняння інтенсивності розвитку кавітаційних явищ у 

воді та водному розчині бензену (концентрація бензену – 9,35·10
-3

 моль/дм
3
) використовували результати 

(спектри частот та інтенсивностей), отримані під час акустичних досліджень із використанням сферичного 

гідрофона типу 8105, комутованого із портативним комп’ютером. Робочий діапазон частот такого гідрофона 

знаходиться в межах 0,1…1,6·10
5
 Гц, а чутливість у режимі прийому звуку – -205 (дБ відн. 1 В)/мкПа. Графічне 

відображення результатів (спектри частот та інтенсивностей) здійснювали за допомогою спеціалізованого про-

грамного забезпечення для запису та аналізу аудіофайлів – Adobe Audition 1.5. 

Кавітаційні явища генерували у гідродинамічному струменевому кавітаторі. Умови генерування кавітації: 

тиск на вході у кавітатор – 0,39 МПа; кількість сопел – 3 од.; діаметр сопла – 1,6 мм; температура води та вод-

ного розчину бензену – 293±1 К; тривалість кавітаційного оброблення – 60 хв. 

Резонансний радіус похідних кавітаційних бульбашок (Rres, м) визначали за формулою 

,
,

R
res

res ω

33
=                                                                              (1) 

де ωres – резонансна частота пульсацій похідних кавітаційних бульбашок, Гц. 

Спектри інтенсивності акустичного сигналу кавітаційного поля, генерованого гідродинамічним струмене-

вим кавітатором, у воді та водному розчині бензену наведено на рис.  
 

 
а 

 

 
б 

Рисунок 1 – Спектри інтенсивності акустичного сигналу кавітаційного поля, генерованого гідродинамічним 

струменевим кавітатором: а – у воді; б – водному розчині бензену 
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З рис. а видно, що у спектрі інтенсивності акустичного сигналу кавітаційного поля, генерованого у воді, на-

явні дві чітко виражені ділянки з підвищеною інтенсивністю, яким відповідають значення резонансної частоти 

пульсацій похідних кавітаційних бульбашок 1700 і 5200 Гц відповідно. Тобто у кавітаційному полі формується 

полідисперсна система з агрегатів бульбашок з радіусом 1,9 і 0,6 мм. 

На відміну від спектра інтенсивності акустичного сигналу кавітаційного поля, генерованого у воді, на спек-

трі інтенсивності для водного розчину бензену (рис. б) ділянка, якій відповідала резонансна частота 5200 Гц, 

набувала дифузного характеру. Це свідчило про об’єднання бульбашок в агрегати із усередненим радіусом 1,9 

мм (монодисперсна система).  

Із наведеного вище зрозуміло, що розвиток кавітаційних явищ у воді та водному розчині бензену має прин-

ципові відмінності. Так, у водному розчині бензену, який має меншу густину, ніж вода, поріг виникнення каві-

тації нижчий і кавітаційні явища розвиваються значно швидше (розмитість ділянки на спектрі інтенсивності, 

що відповідає резонансній частоті 5200 Гц), оскільки під дією сил Бьєркнеса [3] бульбашки швидше формують 

агломерати. Однак для деяких процесів (наприклад, флотації) необхідна наявність бульбашок та їх похідних з 

різними розмірами, для того щоб досягнути вищих ступенів вилучення забруднювачів. 

З огляду на отримані результати залежно від процесів очищення (кавітаційна флотація чи кавітаційне окис-

нення) для досягнення вищого ступеня вилучення забруднювачів необхідно регулювати тривалість кавітаційно-

го оброблення. 

ВИСНОВКИ. Розвиток кавітаційних явищ у воді та водному розчині бензену має принципові відмінності: 

поріг виникнення кавітації у водному розчині бензену нижчий і кавітаційні явища розвиваються значно швид-

ше, однак і швидше затухають, оскільки під дією сил Бьєркнеса бульбашки швидше формують агломерати.  

Дослідження виконано за підтримки Міністерства освіти і науки України у межах спільного українсько-

індійського науково-дослідного проекту “Гідродинамічна кавітація як основа інтенсивної і дешевої технології 

очищення промислових стічних вод, які містять токсичні органічні сполуки і тверді частинки” (М/88-2019 від 

26.06.2019 р.). 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ 

Кулинченко Г.В., Зборщик А.П., Ланчинский В.Г.  

Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина. E-mail: georgv@ukrl.net 

Приводятся результаты моделирования источника питания плазменной дуги. Рассмотрены факторы получения 

требуемой внешней характеристики источника, которая обеспечивает стабилизацию тока плазменной дуги. 

Разработанная модель позволяет исследовать влияние возмущающих факторов процесса плазменной резки, а 

также режимов ШИМ регулирования на стабильность тока дуги.  

Ключевые слова: плазмотрон, электрическая дуга, управляемый инвертор, внешняя характеристика. 

 

ELECTRIC ARC FIELD STABILIZATION IN PLASMA CUTTING 

Kulinchenko H., Zborshik A., Lanchinsky V.  
Sumy State University, Sumy, Ukraine, E-mail: georgv@ukrl.net 

The results of modeling a plasma arc power source are presented. The factors of obtaining the required external source 

characteristic, which provides stabilization of the plasma arc current, are considered. The developed model allows us to 

study the influence of disturbing factors of the plasma cutting process, as well as of PWM control modes on the arc cur-

rent stability. 

Key words: plasmatron, electric arc, controlled inverter, external characteristic. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Широкое использование плазменной резки металлов (ПРМ) в различных про-

цессах промышленного производства стимулирует повышение эффективности этих процессов, ставит новые 

задачи по улучшению качества выполняемых операций резки. Параметры качества, к которым относятся: не-

ровность и угловой допуск, ширина реза, оплавление краёв вершин, зависят не только от точности позициони-

рования плазмотрона, но и от характеристик плазменной дуги, генерируемой источником питания (ИП). Акту-

альность настоящих исследований связана с оценкой возможностей стабилизации процесса ПРМ. Оптимизация 

параметров процесса ПРМ, осуществляемая в результате моделирования, позволяет сфомулировать обоснован-

ные требования к системе управления процессом резки. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Характеризуя процесс ПРМ, можно выделить следую-

щие его особенности: 

– различие напряжений для разных участков дуги от плазмотрона до изделия [1]; 
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– различие физических процессов по трем зонам пространства реза; 

– различие электрических режимов дуги во времени, включая поджиг, стабилизацию и гашение дуги. 

При этом размеры упомянутых участков и зон случайным образом изменяются во времени в результате из-

менения параметров процесса. К этим параметрам относитсятся изменение толщины разрезаемого металла, 

расход плазмообразующего воздуха, скорость перемещения плазмотрона. 

Дополнительные сложности в идентификации управляемого объекта связаны с нелинейным характером 

вольтамперной характеристики (ВАХ) плазменной дуги. 

Указанная специфика обуславливает необходимость использования ИП плазменной дуги, характеристики 

которого варьируются в зависимости от изменяющихся режимов и нагрузки. Наряду с требованиями обеспече-

ния динамических показателей к ИП предъявляются требования по устойчивости горения дуги и возможности 

управления средним значением тока. 

Разработка технических требований к ИП плазменной дуги базируется на результатах исследований пара-

метров дуги. Известные в настоящее время математические модели плазменной дуги: Cassie, Mayr, Habedank, 

Kema, Schwarz (Avdonin) позволяют решать уравнения динамической математической модели дуги [2] в среде 

Matlab. При этом упомянутые модели имеют разную степень адекватности для разных источников дуги, напри-

мер, модель Cassie подходит для моделирования дуг с большими токами и малым сопротивлением дуги, модель 

Mayr -наоборот. Другие модели являются модификацией моделей Cassie или Mayr и описывают энергоемкие 

процессы дуговых печи и сварочных установок, в которых дуга подключается к ИП переменного тока.  

При описании процессов плазменной резки, питаемой от ИП постоянного тока, используется соотношение 

Г. Айртон, связывающее напряжение дуги Uarc, длину l и ток дуги Iarc, которое изменяются в процессе резки [3]:  

arc

AKarc
I

DlC
BlUU


               (1) 

где UAK ‒ приэлектродные падения напряжения плазмотрона; B, C, D ‒ коэффициенты уравнения, зависящие от 

параметров потока плазмообразующего газа и конструктивных параметров плазмотрона.  

Из формулы видно, что нелинейная зависимость между током и напряжением дуги имеет вид гиперболы. 

В силу произвольных колебаний длины (напряжения) дуги, процесса ионизации и расхода газа требования к 

ИП с напряженим Us по обеспечению устойчивости дуги плазменной резки, имеющее вид: 

0
dI

dU

dI

dU Sarc             (2) 

недостаточно. Внешняя характеристика ИП для ПРМ должна быть крутопадающей. Кроме того, стремление 

пользователей ПРМ к высоким скоростям резки приводит к необходимости обеспечения высоких значений тока 

дуги при сравнительно небольшом диапазоне его изменения.  

Основной тенденцией создания современных ИП постоянного тока является использование управляемого 

промежуточного преобразователя, работающего на частотах десятки килогерц и подключаемого к нагрузке че-

рез неуправляемый выпрямитель и фильтр. Это позволяет существенно повысить экономические и эксплуата-

ционные показатели ИП. 

Главная задача формирования требуемой внешней характеристики ИП представляется как выбор способа 

регулирования и стабилизации тока нагрузки – плазменной дуги. Обычно применяется два способа регулирова-

ния: –по среднему значению тока нагрузки или по мгновенному значению тока первичной обмотки [4]. 

При регулировании среднего значения тока нагрузки используется обратная связь по напряжению на 

нагрузке, что позволяет сформировать статическую характеристику практически любого вида. Регулятор с об-

ратной связью по среднему току нагрузки обеспечивает более высокие точностные характеристики и имеет 

лучшую помехоустойчивость по сравнению с преобразователем, в котором используется обратная связь по 

мгновенному значению тока первичной обмотки. 

Для оценки возможностей построения эффективного регулятора тока использовалась схема, представленная 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема моделирования режимов плазменной дуги 

 

Помимо ПИД регулятора схема содержит управляемый инвертор, датчик тока дуги и симулятор возмуще-

ний режима стабилизации тока. Возмущения имитируются скачкообразными изменениями сопротивления дуги.  
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На рис. 2 показаны изменения напряжения и тока при моделировании режима плазменной дуги в условиях 

действия возмущений. Кривая 1– при отключенном ПИ регуляторе, а кривая 2– режим стабилизации тока. 

Для оценки внешней характеристика ИП в разработанной схеме моделирования изменялось сопротивление 

нагрузки от 0.1 до 1 Ом. Осцилограммы напряжения и тока дуги, приведенные на рис. 3, показывают изменение 

напряжения дуги (рис.3а) при стабильном значении тока (рис. 3b). Полученные характеристики позволяют по-

строить внешнюю характеристику ИП и оценить ее крутизну, а также эффективность стабилизации тока. 

  
Рис. 2– Осцилограмма напряжения и тока дуги  Рис. 3– Осцилограмма напряжения и тока дуги 

 

С увеличением сопротивления нагрузки (напряжения дуги) пульсации напряжения дуги также возрастают 

(рис. 3). В исследованиях подтверждено уменьшение уровня пульсаций напряжения дуги при увеличении ин-

дуктивности сглаживающего дросселя ИП. Для оценки возможностей минимизации габаритов дросселя иссле-

дованы режимы коммутации на различных несущих частотах широтно-импульной модуляции (ШИМ). 

ВЫВОД. Показана возможность использования модели «ИП–плазменная дуга» при разработке ПИД стаби-

лизатора параметров плазменной дуги, который определяет режимы коммутации ШИМ генератора. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЦЕВИХ КЛІТИН 

Лук'яненко В.А., Іванушкіна Н.Г.   

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м.Київ, Україна. E-mail: nika050498@gmail.com 

Наводяться результати моделювання потенціалів дії серцевих клітин та обчислення параметру реституції, який 

показує як частота стимуляції впливає на тривалість потенціалів дії. Результати досліджень отримано за різних 

параметрів моделі паралельних провідностей.     

Ключові слова: кардіоміоцити, потенціал дії, модель паралельних провідностей, реституція. 

 

MODELING OF CARDIAC CELLS ELECTROPHYSICAL PROPERTIES 

Lukianenko V., Ivanushkina N.   
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine.                               

E-mail:nika050498@gmail.com 

The results of the modeling of cardiac action potentials and the calculation of the restitution parameter, which shows 

how the frequency of stimulation affects the duration of the action potential, are presented. The results of the studies 

were obtained under different parametres of the parallel conductivity model. 

Key words: cardiomyocytes, potential action, model of parallel conductivity, restitution. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Згідно статистики найпоширенішими захворюваннями серцево-судинної систе-

ми є аритмії, які мають багато негативних наслідків.Не діагностовані вчасно проблеми призводять до усклад-

нень, які впливають на самопочуття та фізичні можливості людини. Електрична активність серця вивчається за 

допомогою математичних моделей і експериментальних досліджень. Дослідження проводяться на різних рівнях 

організації живого. В роботі  проводились моделювання електричної активності на рівні клітини з метою більш 

точного аналізу змін, що відбуваються в одній або декількох клітинах.  

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Модель паралельних провідностей, або модель Ходжкіна-

Хакслі – це математична модель, що описує генерацію та розподіл потенціалів дії в нейронах. Надалі, подібні 

моделі були створені і для інших електрично-збудливих клітин – наприклад для серцевих клітин. Точна модель 

Ходжкіна-Хакслі представляє собою систему звичайних диференційних рівнянь, яка може бути застосована для 
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опису характеристик потенціалу дії кардіоміоцитів. [1] 
 

  
 

   
 

а) Ідеальний випадок 
 

б) Послідовне з'єднання в) Паралельне з'єднання  

Рисунок 1 – Модель паралельних провідностей з ідеальним конденсатором(а), з реальним конденсатором при 

послідовному з’єднанні(б) та при паралельному з’єднанні (в) ємності та провідності, і вигляди потенціалів дії 

для кожної моделі  

В моделі, яка була запропонована Ходжкіним і Хакслі в 1952 році описано ідеальний конденсатор для поле-

гшення задачі. В даній роботі запропоновано використовувати реальні компоненти і проаналізувати зміни елек-

трофізіологічних властивостей клітин серця. Враховуючи імпеданс біологічних тканин[2] було використано 

заміну ідеального конденсатора на послідовне з’єднання провідності і реальної ємності та на паралельне 

з’єднання провідності і ємності. 

Для оцінки ймовірності виникнення аритмій, необхідно також проводити дослідження такого параметру, як 

реституція. Реституція – це властивість серцевих клітин змінювати тривалість потенціалу дії в залежності від 

частоти стимулюючих імпульсів. Крива реституції відображає залежність тривалості потенціалу дії від частоти 

стимуляції. На кривій може бути присутня ділянка на якій нахил кривої є максимальним, вона називається ари-

тмогенною. Для отримання кривих реституції була виконана реєстрація відповіді клітини(потенціалу дії) після 

подачі стимулюючого сигналу за фіксованої частоти. В результаті виконання зміни частоти стимуляції від  0,5 

Гц до 10 Гц було отримано криві реституції, що наведені на рис.2: 
   

   
 

Ідеальний випадок 
 

Послідовне з'єднання Паралельне з'єднання  

Рисунок 2 – Криві реституції для моделі з ідеальним конденсатором(а), для моделі з реальним конденсатором 

при послідовному з’єднанні(б) та при паралельному з’єднанні (в) ємності та провідності  

За отриманими залежностями, було виявлено аритмогенні ділянки з максимальною крутизною в проміжку     

3 Гц - 4 Гц, які необхідно досліджувати більш детально, та використовувати нестандартні протоколи. Навідміну 

від ідеального випадку, при використанні реальних компонентів чітко простежуються зміни в тривалості по-

тенціалу дії та нахилі кривих реституції. Отримані криві реституції є дуже важливим показником для раннього 

розпізнавання захворювань серця. Крутизна кривої може бути ключовим показником у прогнозування появи 

небезпечних аритмій, таких як, фібриляція шлуночків. [3,4].     

ВИСНОВКИ.  В роботі запропоновано методику для дослідження електрофізіологічних властивостей карді-

оміоцитів, яка основана на моделюванні та аналізі потенціалів дії. З використанням залежності відповіді кліти-

ни на сигнал збудження, тобто з потенціалів дії, отримано графіки залежності між його тривалістю та частотою 
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стимуляції. Параметр реституції є дуже важливим для ранньої діагностики та прогнозування захворювань сер-

цево-судинної системи. На графіках було виявлено аритмогенні ділянки, які є важливими для аналізу. Дослі-

дження проводилось не за стандартними протоколами, оскільки ділянки, на яких відбуваються суттєві зміни, 

необхідно досліджувати з більшою частотою, аніж ділянки зі сталим значенням тривалості потенціалів дії. Роз-

роблено алгоритм нового протоколу стимуляції моделей кардіоміоцитів, який відрізняється від стандартних, і 

дозволяє виявити аритмогенні зони їх електричної активності. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ 

ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ХВИЛЕВОДУ ЗМІННОГО ПЕРЕРІЗУ 

Максименко Д.О., Саньков С.В. 

Кременчуцький національний университет імені Михайла Остроградського  

вул. Первомайська, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

Запропоновано методологію розрахунку хвилеводної системи довільної форми з урахуванням реактивного опо-

ру навантаження, запропонована методологія дозволить проводити апроксимацію прямими і експоненціальни-

ми відрізками хвилевідa. 

Ключеві слова: концентратор, ультразвуковий інструмент, хвилевід. 

 

OPTIMIZATION OF THE TECHNICAL INDICATORS OF THE ULTRASONIC MEDICAL  

APPARATUS FOR THE USE OF A VARIABLE WAVER 

Maksimenko D., Sankov S. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

The methodology of calculation of a waveguide system of arbitrary form is considered taking into account the reactive 

load resistance, the proposed methodology will allow for the approximation of straight and exponential segments of the 

waveguide. 

Key words: concentrator, ultrasonic instrument, waveguide. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Першочергового значення в розвитку охорони здоров’я набувають нові розроб-

ки спеціалізованих медичних апаратів і їх широке впровадження. Усе більш значне місце в лікувальному апа-

ратному комплексі починає займати низькочастотна ультразвукова терапія і хірургія. Нешкідливість, мала 

травматичность, простота і ефективність ультразвукової дії дозволяє використати його в клінічній і практичній 

медицині найрізноманітніших напрямів. Проте, незважаючи на досягнуті успіхи в області ультразвукових 

медичних технологій, останні мали би розвиватися значно інтенсивніше, якщо б не недостатня ефективність 

існуючої медичної ультразвукової апаратури [1]. Ефективність ультразвукової дії визначається стабільністю 

підтримки амплітуди коливань робочого закінчення хвилеводу-інструменту ультразвукового п’єзокерамічного 

випромінювача, за різних змін умов його взаємодії з технологічним середовищем. 

Тому розробка сучасного ультразвукового устаткування для терапії і хірургії є актуальним напрямом. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ультразвукові інструменти забезпечені електроакустичними 

перетворювачами, в яких використовується перетворення електричної енергії в 

енергію механічних коливань. Амплітуда механічних зміщень, на однонапівхви-

льових електроакустичних перетворювачах, зазвичай не перевищують 4-6 мкм і, 

як правило, цього недостатньо для ефективної роботи на біологічних тканинах, у 

зв’язку з чим застосовують додаткові, так звані стрижневі концентратори (або 

хвилевід), яки здатні підсилити амплітуду коливань електроакустичними пере-

творювачами в  декілька десятків разів.  

Зазвичай для передачі ультразвукової енергії від електроакустичних перетво-

рювачив до робочої зони (тобто біооб’єктам) вибирають такий вид коливань, при 

використанні якого найбільш просто реалізується робочий процес, і в багатьох 

випадках керуються конструктивними міркуваннями.  

Однак необхідно враховувати і специфічні особливості, пов’язані з поширен-

ням і використанням того чи іншого виду коливань. Так, швидкості поширення 

  

Рисунок 1 – Комбінований  

хвилевід-інструмент 

https://studfiles.net/preview/5016710/page:4/
mailto:kafea@kdu.edu.ua
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поздовжніх, крутильних і згинальних коливань в концентраторах різні [2]. Розрахунок комбінованого хвилево-

ду змінного перерізу, що складається з трьох ділянок з різними показниками експоненти, що впливає на пружну 

середу рисунок 1.  
Функція, що описує закон змінення площі поперечного перерізу на кожній ділянці є неперервною: 
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Тоді власну функцію Х(z) можна представити у вигляді: 
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Постійні інтегрування Ai , Bi находяться з граничних умов: 

0)0(1 X ,        333333 LXCLXFE j . 

Із умов непeрервності переміщень і зусиль отримаємо: 

      )(; 122211111211 0 LXFELXFELXLX         )(; 233322223322 0 LXFELXFELXLX   

де E1, Е2, Е3 – модулі Юнга матеріалів ділянок стрижня, Сj – жорсткість упругого середовища. 

Отримуємо системи однорідних алгебраїчних рівнянь:        011111  ВAa                                          (3) 
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З рівняння (4) можливо в явному вигляді отримати залежність L3 від L1 і L2 при заданих β1γ1, β2γ2, β3γ3: 
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Таким чином, задаючи значення L1 і L2, можна визначити L3 з умови резонансу системи в цілому з урахуван-

ням жорсткості пружної опори Сj .  

Виразивши в явному вигляді величину реактивної складової навантаження, отримаємо: 
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Реактивна складова навантаження призводить до зміни частоти коливань акустичної системи. Оцінити 

стійкість власної частоти коливань системи до зміни реактивного навантаження можливо наступним чином: 









f
f  ,                                                     (10) 

де Ω – стійкість коливальної системи, Δψ – зміна реактивної складової навантаження, Δf – зміна резонансної 

частоти акустичної системи під дією навантаження, f – частота резонансу. 

Підставляючи реактивну складову завантаження в вираз, отримаємо співвідношення для визначення показ-

ника частотної стійкості ультразвукового інструмента: 
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Отримані вирази дозволяють досліджувати коливальні системи довільної форми в тому числі при досить ча-

стому розбитті форми будь-якого ультразвукового інструмента можливо проводити апроксимацію прямими і 

експоненціальними відрізками. При використанні існуючого програмного забезпечення можна на стадії проек-

тування провести необхідні розрахунки. 
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 Для аналізу отриманої математичної моделі 

за допомогою програмного забезпечення 

MathСad був розроблений алгоритм розрахунку 

реактивної складової навантаження та коефіціє-

нта підсилення ультразвукового складного ін-

струмента.  

Вхідними даними для розрахунку за алгори-

тмом, є наступні величини: n – кількість ділянок 

хвілеводної системи; f – резонансна частота від-

повідної ділянки; α – показник експоненті, що 

задає форму поверхні ділянки; L – довжина ді-

лянки інструмента; F – початкова площа стриж-

ня відповідної ділянки; E – модуль Юнга мате-

ріалу стрижня; ρ – щільність відповідної ділянки 

стрижня. Дані, що характеризують властивості 

матеріалів та геометрію ділянок задаються у 

вигляді матриць стовбців. Кількість елементів 

матриці відповідає кількості ділянок хвилеводної системи. Отримані розрахункові залежності показника часто-

тної стійкості комбінованої трьохелементної хвилевої системи, експоненціальних і ступінчатих хвилеводів 

представлені на рисунку 2. 

ВИСНОВКИ. Проаналізувавши отримані результати, можливо стверджувати, що запропонована методо-

логія дозволить проводити розрахунки хвилеводів різної форми, а також проводити апроксимацію прямих 

експоненціальним відрізками. 
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ЦИФРОВА ІНФРАЧЕРВОНА ТЕРМОГРАФІЯ У ВИЯВЛЕННІ ЗМІН ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО 

СТАТУСУ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ  
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Представлені результати виявлення патологічних змін щитоподібної та молочних залоз, а також репродуктив-

них органів малого тазу у жінок методом дистанційної інфрачервоної термографії. Отримані результати свід-

чать про необхідність комплексного обстеження жінок репродуктивного віку для виявлення змін ендокриноло-

гічного статусу. 

Ключові слова: термографія, патологічні зміни,ендокринологічний статус. 

 

DIGITAL INFRARED TERMOGRAPHY IN DETECTING CHANGES IN ENDOGRINOLOGICAL  

STATUS OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE 
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Results of the detection of pathological changes of thyroid and glandula mammaria, genital organs of women pelvic 

organs by distant infrared thermography are introduced in this article. The received results represent the necessity of 

complex examination of women of reproductive age to identify changes in endocrinological status. 

Key words: thermography, pathological changes, endocrinological status. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Надзвичайно актуальним завданням сучасної медицини є завдання пошуку та 

оцінки ефективності нових методів неінвазивної діагностики та профілактики патологічних станів у жінок 

репродуктивного віку.  

 
Рисунок 2 – Залежність показника стійкості від коефіцієнта 

посилення 
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Сучасні тепловізійні системи знайшли широке застосування в медичній практиці як ефективний метод про-

меневої діагностики [1, 2]. Дистанційна інфрачервона термографія (ДІТ) надає змогу неінвазивно, оперативно 

та з високою ступінню достовірності виявити патологічні зміни в щитоподібній, грудній залозах та в органах 

малого тазу, що являє собою практичний інтерес в рамках скринінг-обстеження та профілактичних методів збе-

реження здоров`я жінки [3, 4].  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНM. Численні публікації [3, 4, 5] та дослідження вказують на взаємозв`язок за-

хворювань молочної залози та органів малого тазу жінки із патологічними змінами в щитоподібній залозі (ЩЗ).  

Показано [5], що порушення функції ЩЗ супроводжуються серйозними відхиленнями у функціонуванні ре-

продуктивної системи. 

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є однією із актуальних проблем сучасної ендокринної гінеколо-

гії [6]. Згідно опублікованим рекомендаціям Американського товариства ендокринологів по діагностиці та лі-

куванню СПКЯ у всіх жінок з підозрою на данну патологію необхідно виключити патологію ЩЗ. 

В середині 2011 року вийшли нові рекомендації Американської тиреоідної асоціації для діагностики та ліку-

вання захворювань ЩЗ під час вагітності та в післяпологовому періоді [7]. Патологія ЩЗ під час вагітності ви-

вчена недостатньо, що, вочевидь, пов`язано з етичними та шкідливими діагностичними обмеженнями в прове-

денні досліджень із участю вагітних. ДІТ в даному випадку виступає єдиним безпечним діагностичним методом 

не тільки для виявлення вищезазначених патологій, а й в комплексному обстеженні стану здоров`я [2]. 

Тироксин та трийодтиронін регулюють інтенсивність основного обміну у всіх клітинах, включаючи й гепа-

тоцити і, таким чином, впливають на роботу печінки. Отже, патологія ЩЗ призводить до порушення в роботі 

печінки. Недивлячись на широкий спектр захворювань печінки, які пов"язані із ускладненим або неусклад-

неним гіпертеріозом, вони виявляються рідко й вимагають підвищеної уваги. Одним із ефективних сучасних 

діагностичних методів є цифрова інфрачервона термографія, яка дозволяє оперативно без шкідливого впливу на 

організм пацієнта значно розширити межі діагностичного пошуку.  

В роботі викладені результати термографічних досліджень по визначенню взаємопов`язаності відхилень го-

рмонального стану ЩЗ та молочних залоз (МЗ). Результати термографічних досліджень знайшли своє підтвер-

дження при виконанні клінічних досліджень, а саме: ультразвукове дослідження ЩЗ та МЗ. В якості прикладу 

на рисунку 1 а представлена термограма пацієнтки, якя показує взаємопов`язаність змін в ЩЗ, МЗ та в органах 

малого тазу.  

Клінічно було встановлено: кістоподібне утворення лівої частки ЩЗ, хронічний тиреоідит; дифузний фібро-

аденоматоз МЗ з вираженим аденозом; полікістоз придатків.  
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Рис. 1 – Термограми результатів досліджень 
 

Для оптимальної візуалізації виявленої патології, на рисунку 1 б представлено збільшене зображення термо-

грами ЩЗ.  

Визначені градієнти температур в зонах ЩЗ, МЗ та в зоні візуалізації придатків, які складають -1,35°С; -

1,83°С; -0,87°С  відповідно. 

ВИСНОВКИ. Показано, що комплексне дослідження ендокринологічного статусу жінок репродуктивного 

віку з використанням цифрової інфрачервоної термографії є сучасним інформативним та безпечним діагности-

чним методом у виявленні патологічних відхилень.  
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АТРИБУЦІЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОЇ РАСТРОВОЇ 

МІКРОФОТОГРАФІЇ 

Петровський О.М., Помазан М. В. 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

просп. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна. E-mail: sapetr23@ukr.net 

Проведено аналіз існуючих фізико-хімічних методів дослідження старовинних речей, документів, творів обра-

зотворчого мистецтва. Запропоновано метод оптичної растрової мікрофотографії за допомогою застосування 

сучасних цифрових фотоапаратів високої роздільної здатності, комп’ютерної та мультимедійної техніки, відпо-

відного програмного забезпечення для аналізу електронних зображень. Розроблено технологічну схему і конс-

трукцію апаратно-програмного комплексу для цифрової мікрофотографії старовинних документів і творів мис-

тецтва. 

Ключові слова: мікрофотографія, атрибуція, колір, модель, комп’ютер. 

 

ATTRIBUTION OF ARTICLES ANCIENT AND ART BY A OPTICAL REMOTE 

MICROPHOTOGRAPHS 
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prosp. Pershotravnevyi, 24, Poltava, 36011, Ukraine. E-mail: sapetr23@ukr.net 

The analysis of existing physical-chemical methods of research of ancient things, documents, works of fine art is carried 

out. Optical bitmap microphotography is proposed using modern high-resolution digital cameras, computer and multi-

media equipment, and relevant electronic image analysis software. The technological scheme and design of the hard-

ware and software complex for digital micrograph of ancient documents and works of art have been developed. 

Key words: microphotographs, attribution, color, model, computer. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Дослідження старовинних речей, документів, творів мистецтва є невід’ємною 

частиною роботи працівників культури та мистецтвознавців. До засобів їх дослідження відносять: візуальний; 

іконографічний (історія архітектури, матеріальної культури, костюму); технологічний (хімічні особливості та 

фізико-хімічні процеси); документальний; стилістичний (аналіз манери окремих майстрів, їх шкіл, цілих худо-

жніх епох). Варто визнати, що інтуїція, художнє сприйняття, власне відчуття припускають помилки, які підтве-

рджує атрибуційна практика. [1,2] 

Роботи фахівців-науковців свідчать про те, що аналітичні методи природничих наук дозволяють долати 

складні проблеми мистецтвознавства та дають можливість вказати шлях відшукання індивідуальних ознак, ві-

дображених в технологічних особливостях завершеного твору мистецтва. Досвід говорить, що знання 

об’єктивних властивостей у різних випадках сприяє атрибутуванню конкретного твору. При перевірці багатьох 

факторів вдається зменшити протиріччя та помилки, знання об’єктивних особливостей полегшує атрибуцію 

конкретного твору, але жоден аналітичний метод не дає вичерпних відомостей про походження матеріалу, тех-

ніку виконання, склад та істинність документу чи художнього твору. При зіставленні й аналізі різних методів 

можна отримати відповідь, тому при спільній праці фахівців мистецтвознавців і працівників наукових лабора-

торій досягається ефект технологічного дослідження.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Виконавши аналіз широко застосованих технологічно простих 

і недорогих методів аналізу властивостей мистецьких творів і документів, пропонуємо растрову оптичну мікро-

скопію, може бути реалізована на базі звичайних оптичних мікроскопів і цифрових камер загального вжитку. 

Врахувавши, що за останнє десятиліття роздільна здатність цифрових камер збільшилась у 10
2
 разів і складає: 

для непрофесійних камер 18-24 мрх/D”, професійних – 32-64 мрх/D”, є доцільним їх застосування для оптичної 

мікроскопії. Камери певних брендів, наприклад Canon, можливо використовувати на будь-яких мікроскопах, у 

тому числі й радянських зразків, які є високоякісними та доступними в бюджетному ціновому сегменті. Прові-

вши модернізацію оптичних систем, обладнавши їх відповідною технікою реєстрації та системами візуалізації й 

обробки зображень, можна вийти на якісно новий рівень досліджень в галузі аналізу, датування й атрибуції 

предметів мистецтва та старовини. 
Конструкторську схему апаратно-програмного комплексу фотографування мікрозображень різних об’єктів, 

який може бути застосований для досліджень предметів старовини і мистецтва, реалізовано на (рис. 1)[3]. 

Робота комплексу реалізується наступним чином. На предметному столі мікроскопа (1) розташовується 

об’єкт, що досліджується (4). Можна застосовувати наступні мікроскопи «Біолам – М», АУ – 21, МБИ – 9 та ін. 

Головними вимогами до мікроскопів є: довжина окулярної трубки – 85 мм; діаметр окулярної трубки – 25 мм; 
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діаметр зовнішнього обода окуляра – 27,8 мм.  

Під предметним столом знаходяться системи фокусування світла (3) і освітлювач (2). Освітлювач дає мож-

ливість досліджувати об’єкти в прохідному світлі (на просвічування). Система фокусування світла дозволяє 

змінювати інтенсивність і область освітлення. Встановлення матриці фотоапарату (8) на мікроскоп здійснюєть-

ся за допомогою спеціально розробленої механічної системи кріплень, а також Т-адаптеру 1´ (6) і байонету-

адаптеру М42 Canon EOS чип – ІІІ (7). Механічна система дозволяє жорстко закріпити матрицю фотоапарату на 

окулярній трубці мікроскопа. Байонет-адаптер і Т-адаптер призначені для з’єднання окуляра мікроскопа з мат-

рицею фотоапарату. Таке жорстке з’єднання реалізоване для усунення  потрапляння зовнішнього світла на мат-

рицю. 

Байонет-адаптер можна використовувати двох типів. Перший тип не має вбудованої мікросхеми, не програ-

мується, але матриця фотоапарату працює в автоматичному режимі з можливістю незначних ручних налашту-

вань. Другим типом є байонет-адаптер М42 Canon EOS чип – ІІІ, який обладнаний мікросхемою,що імітує ная-

вність фірмового об’єктиву Canon. Це дає можливість змінювати будь-які налаштування камери з можливістю її 

програмування. Ручне керування дає можливість отримувати більш якісні та детальні знімки за рахунок збіль-

шення світлочутливості матриці, налагодження глибини різкості, використання цифрових світлофільтрів та за-

стосування багатьох програмованих стилів, ефектів і налаштувань. 

 

Рисунок  1 – Конструкторська схема апаратно-програмного комплексу фотографування мікрозображень: 

1 – мікроскоп «Біолам – М» (АУ – 21, МБИ – 9); 2 – освітлювач (лампа LED BIOM 5W); 3 – система фокусу-

вання освітлення мікроскопу; 4 – об’єкт, що досліджується; 5 – об’єктив мікроскопа; 6 – Т-адаптер 1´; 7 –

 байонет-адаптер (перехідне кільце) М42 Canon EOS чип – ІІІ; 8 – фотоапарат Canon EOS 700D; 9 – перемикач 

режимів фотоапарату; 10 – кнопка затвору; 11 – дисплей фотоапарату; 12 – комп’ютер; 13 – телевізор; 14 – Wi-

Fi-роутер 
 

Мікроскоп фокусується на досліджуваному об’єкті в ручному режимі з одночасною візуалізацією на моні-

торі комп’ютера (12) і телевізорі (13). Всі інші керування камерою проводяться віддалено за допомогою 

комп’ютера, з’єднаного з фотоапаратом за допомогою інтерфейсу USB і відповідного програмного забезпечен-

ня. При роботі матриці фотоапарату з мікроскопом необхідно, по-можливості, уникати будь-яких зовнішніх 

впливів. Особливо це актуально при високих збільшеннях (600
×
; 1350

×
). Віддалене керування фотоапаратом 

необхідне для усунення будь-яких вібрацій в процесі налаштування і зйомки.  

Одержані знімки можуть бути передані через мережу Інтернет з використанням Wi-Fi-роутеру (14), зокрема, 

у деяких моделях фотоапаратів (CANON EOS 6D MKII Body) є вбудований Wi-Fi-передавач, що дозволяє без-

посередньо надсилати знімки через мережу Інтернет. Аналіз і обробка зображень на комп’ютері виконується за 

допомогою програми Adobe Photoshop CS6. Особливо цінною функцією при аналізі й атрибуції предметів ста-

ровини і мистецтва є можливість аналізу графіків RGB i CMYK-каналів, що виступають цифровою моделлю 

відповідного зображення. 

ВИСНОВКИ. Розроблено конструктивну схеми, побудовано програмно-апаратний комплекс для атрибуції 

предметів старовини і мистецтва, який дозволяє проводити фотографування й аналіз зображень в прохідному та 

відбитому світлі при збільшенні 5×, 15×, 150×, 300×, 600×, 1350×, роздільною здатністю 18 мрх/D” з одночас-

ною передачею зображень на комп’ютер і через мережу Інтернет. Використане програмне забезпечення аналі-

зує, обробляє і зберігає зображення, а також будує кольорову модель в форматах RGB i CMYK, які є цифровим 

підписом відповідного предмету мистецтва чи старовини, що пропонується використовувати для їх атрибуції. 
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ПОЗАКЛІТИННІ ПОЛЯ ПРИ ПОШИРЕННІ ПОТЕНЦІАЛУ ДІЇ  

ВЗДОВЖ КЛІТИННОГО ВОЛОКНА 

Соколов Р.В.   

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

вул. Політехнічна 16, корп.  12, к.423, м. Київ, 03056, Україна.E-mail: rsv.com.ua@gmail.com 

Робота присвячена вдосконаленню інформаційно-алгоритмічного забезпечення систем для розрахунку та побу-

дови позаклітинних полів при поширенні потенціалу дії вздовж клітинного волокна. Для вирішення задачі про-

ведено дослідження впливу різних потенціалів та параметрів клітинних волокон на позаклітинні поля. Пропо-

нуються результати розрахунку для одного з варіантів поширення потенціалу дії вздовж клітинного волокна. 

Ключові слова: позаклітинні поля, поширення потенціалу дії, клітинне волокно. 

 

EXTRACELLULAR FIELDS EXPANDING THE POTENTIAL OF ACTION ALONG  

THE CELLULAR FIBER 

Sokolov R. 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  

Polytechnichna Str., 16, off. 423, 03056, Kyiv, Ukraine. E-mail: rsv.com.ua@gmail.com    

The work is devoted to the improvement of information-algorithmic provision of systems for the calculation and con-

struction of extracellular fields expanding the potential of action along the cellular fiber. To solve the problem, the ef-

fect of different potentials and parameters of cellular fibers on extracellular fields was investigated. The calculation re-

sults for one of the variants of the expanding action potential along the cellular fiber are being evaluated. 

Key words: extracellular fields, expanding of action potential, cellular fiber. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність проблеми обумовлюється вимірюванням на поверхні тіла елект-

рокардіографічних потенціалів, які в свою чергу створюються сукупністю струмів дії великої кількості клітин 

тканин серця, та необхідністю мати опис математичних співвідношень між клітинним потенціалом дії й полями 

в об’ємному провіднику, які пов’язані з потенціалом дії [1, 2, 3]. Для вирішення цієї задачі доцільно використо-

вувати розрахунки відносних потенціалів в точках навколо клітинного волокна при проходженні потенціалу дії. 

 МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. Проведено розрахування та 

моделювання позаклітинних полів при поши-

ренні різних потенціалів дії вздовж різних 

клітинних волокон. Для цього використано 

підбірку варіантів модельних значень діаметру 

клітинного волокна, координати точок для ви-

значення в них потенціалів поля (дивитись 

рис. 1), з формою відхилення потенціалу спо-

кою в точці (0, 0), вигляд якої наведено на рис. 

2. На основі отриманих результатів (напри-

клад, дивитись рис. 3) запропоновано алгоритм 

розрахунку позаклітинних полів з урахуванням 

критерію впливу вхідних даних на поведінку 

остаточної моделі. 

На рисунку 3 отримана залежність відпові-

дає виведеній загальній формулі для вхідних 

модельних даних: 

 
Рисунок 1 – Графічне подання координат наведеного 

потенціалу (z', y') при поширенні потенціалу дії 

вздовж клітинного волокна 
 

  
Рисунок 2 – Форма відхилення потенціалу дії від по-

тенціалу спокою в точці з координатами (0, 0) 

 

 
Рисунок 3 – Отриманий графік залежності потенціалу в тоці, 

для одного з варіантів вибірки, від часу поширення потенці-

алу дії вздовж клітинного волокна 
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де φ(t) – потенціал в точці поля, залежний від часу, D – діаметр клітинного волокна, r – погонний опір середо-

вища, Um – відхилення потенціалу мембрани від потенціалу спокою, z – координата напрямку розповсюдження 

потенціалу дії. 

Кожний випадок може використовувати задану формулу для отримання модельних даних потенціалів в пев-

них точках простору навколо клітинного волокна. 

ВИСНОВКИ. Аналіз отриманих результатів показує, що при використанні алгоритму, розрахованого для 

формули 1, можливо отримати модельні значення потенціалів в певних точках простору, що дає можливість 

побудови позаклітинного поля з отриманих даних та надалі візуалізувати поле у тривимірному просторі. 
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НЕВІСЕСИМЕТРИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ЗА МЕЖЕЮ ПРУЖНОСТІ КОНІЧНОЇ ОБОЛОНКИ  

З ДВОМА КРУГОВИМИ ОТВОРАМИ 

Сторожук Є.А., Харенко С.Б. 
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Дано постановку і розроблено чисельну методику розв’язання фізично нелінійних задач статики для конічної 

оболонки, ослабленої двома круговими отворами. Запропонована методика базується на використанні співвід-

ношень теорії оболонок Кірхгофа–Лява, методів додаткових напружень і скінченних елементів. Для оболонки, 

навантаженої розтягувальними зусиллями, досліджено вплив пластичних деформацій і довжина перемички на 

напружено-деформований стан в області двох однакових кругових отворів.  

Ключові слова: конічна оболонка, пластичність, отвори, метод скінченних елементів. 

 

NONAXISYMMETRIC DEFORMATION BEYOND THE ELASTIC LIMIT OF A CONICAL SHELL  

WITH TWO CIRCULAR HOLES 

Storozhuk E., Kharenko 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 

A statement is given and a numerical technique is developed for solving physically nonlinear problems of statics for a 

conical shell weakened by two circular holes. The proposed technique is based on the use of the relations of the theory 

of shells of Kirchhoff–Love, methods of additional stresses and finite elements. For a shell loaded with tensile forces, 

the influence of plastic strains and the length of the bridge on the stress-strain state in the region of two identical 

circular holes is studied. 

Key words: conical shell, plastic, holes, finite element method.  

 

 АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тонкі конічні оболонки з отворами широко використовуються в сучасній інже-

нерній практиці при проектуванні корпусів ракет (головний обтічник, міжступеневий і хвостовий відсіки), до-

менних печей (кожух купола корпуса), телевізійних веж (опора), тощо. Підвищений інтерес викликають дослі-

дження взаємовпливу контурів 

отворів в тонкостінних елемен-

тах конструкцій при значних 

рівнях діючих навантажень, 

коли необхідно враховувати як 

дійсні умови експлуатації, так і 

реальні властивості матеріалів 

(пластичність, нелінійну пруж-

ність, повзучість). 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо 

тонку конічну оболонку постій-

ної товщини h , виготовлену з 

однорідного ізотропного мате-

ріалу і ослаблену двома круго-

вими отворами (рис. 1).  
Віднесемо оболонку до кри-

волінійної ортогональної сис-
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Рисунок 1 – Конічна оболонка з двома круговими отворами 
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теми координат  ),,(  , лінії ,  якої співпадають з лініями головних кривин оболонки. Оболонка наванта-

жена внутрішнім тиском 5* 10 qq Па та розтягувальними зусиллями на торцях 1   і 2   інтенсивності 

1

0
01



PP   і 

2

0
02



PP  , де 0  – відстань  від середини перемички до вершини конуса; 5*

00 10/  PhP Па.  

Вихідними при дослідженні напружено-деформованого стану даного класу оболонок є співвідношення тео-

рії непологих оболонок, в якій мають місце гіпотези Кірхгофа–Лява.  

Вирази для компонент мембранної )( ij  і згинної )( ij  деформацій представимо у векторній формі [1]:  
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Тут AA ,  – параметри Ламе; nweveuu


    – вектор переміщень точок серединної поверхні оболонки; 

nee


 ,,   – орти криволінійної ортогональної системи координат ),,(  ;  ee


   – вектор кутів пово-

роту нормалі до серединної поверхні оболонки, які визначаються за формулами:   



 








 n

A

u
.                                                          

Фізичні співвідношення при деформуванні оболонки за межею пружності запишемо на основі теорії текучо-

сті з ізотропним зміцненням, в якій прийнято умову пластичності Мізеса, а прирости пластичних деформацій  

визначаються згідно асоційованого закону текучості [1].   

Система розв’язувальних рівнянь отримана з принципу можливих переміщень за допомогою процедури по-

крокового навантаження, методу додаткових напружень і методу скінченних елементів. 

Як приклад представимо результати дослідження пружнопластичного стану конічної оболонки, ослабленої 

двома однаковими круговими отворами радіуса 0r . Оболонка виготовлена із сплаву АМг-6 і розтягується рів-

номірно розподіленими на її торцях осьовими зусиллями інтенсивності 12000 P .         

Розрахунки виконані для оболонки з такими геометричними і фізико-механічними параметрами: 

;40/0 hr  ;4/   ;80;20/ hd  ;400/)2/( 00  hdr 70E ГПа; ;3,0  140п МПа; 002,0п , 

де 2  – кут при вершині осьового перерізу конуса; d – довжина перемички; ,E  – модуль Юнга і коефіцієнт 

Пуассона матеріалу оболонки. 

В табл.1 наведені значення кругових напружень 
  ( 510 

  Па) в декількох точках контурів отворів (

  0;0rr , де полярний кут 0  відповідає найбільш віддаленій від вершини конуса точці контура 

отвору) на зовнішній і внутрішній поверхнях оболонки ( 5,0/  h ). Дані представлені для двох значень 

довжини перемички  20/ hd  і 80/ hd  як для задач у лінійно-пружній постановці (ЛЗ), так і в фізично нелі-

нійній (ФНЗ). 

Таблиця 1 – Кругові напруження на контурах отворів                              

    

20/ hd  80/ hd  

Перший отвір Другий отвір Перший отвір Другий отвір 

ЛЗ ФНЗ ЛЗ ФНЗ ЛЗ ФНЗ ЛЗ ФНЗ 

0 
0,5 1045 1656 47 756 487 1516 -96 193 

   - 0,5 -1875 -1887 -1836 -1616 -1946 -1685 -1670 -1509 

28
13  

0,5 3559 1949 2642 1625 3697 1982 2479 1608 

   - 0,5 5454 2271 3994 1869 5794 2291 3767 1829 

2
  

0,5 3885 2058 2714 1602 4031 2088 2559 1613 

   - 0,5 6097 2464 4061 1878 6399 2472 3880 1838 

28
15  

0,5 4047 2118 2645 1568 4170 2142 2521 1601 

   - 0,5 6368 2537 3866 1821 6621 2570 3762 1789 

  
0,5 327 1246 1452 1831 377 1321 207 1112 

   - 0,5 -2878 -1830 -1149 -1607 -2974 -1833 -1183 -1332 

 

З наведених даних випливає, що для оболонки з двома рівними отворами при осьовому навантаженні най-

більш небезпечною є точка, яка розміщена на контурі першого отвору в перерізі ( 28/15;0   rr ) на внутрі-

шній поверхні оболонки ( 5,0 ). При зменшенні параметра d  спостерігається незначне зменшення макси-

мальних напружень, яке складає 3,8% для ЛЗ і 1,3% для ФНЗ. Врахування пластичності матеріалу оболонки 

приводить до вирівнювання напружень як по товщині оболонки, так і на контурах отворів, а також до зменшен-

ня максимальних напружень у порівнянні з результатами ЛЗ на 60% для 20/ hd  і на 61%  для 80/ hd . 

ВИСНОВКИ. В роботі дано постановку і викладено методику чисельного розв’язання двовимірних задач 
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для пружнопластичної конічної оболонки, яка ослаблена двома круговими отворами і навантажена поверхне-

сими та крайовими силами. Конкретні числові результати отримані для оболонки з двома однаковими кругови-

ми отворами при дії осьових розтягувальних зусиль. В подальшому представляє інтерес розв’язання крайових 

задач для оболонок даного класу при сумісному врахуванні фізичної і геометричної нелінійностей. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ НА ФОРМУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НАВЧАЛЬНИХ АУДИТОРІЙ 

Халютін В.О.. Шеховцев Д.В.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: tec_pto@ukr.net 

Проаналізовано та класифіковано джерела формування електромагнітного стану в навчальних аудиторіях 

КрНУ, розраховано та побудовано картину розподілу поля промислової частоти. 

Ключові слова: електромагнітний стан, електромагнітне поле, джерела поля 

 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF ELECTRICAL POWER SUPPLY ON THE FORMATION OF 

ELECTROMAGNETIC FIELDS OF EDUCATIONAL AUDITORS 

Khalutin V., Shekhovtsev D. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: tec_pto@ukr.net 

The sources of electromagnetic state formation in the KrSU educational classrooms are analyzed and classified, and the 

picture of the industrial frequency field distribution is calculated and constructed. 

Key words: electromagnetic state, electromagnetic field, field sources 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтенсивне використання електромагнітної та електричної енергії у сучасному 

суспільстві стало причиною того, що у останній третині XX століття сформувався новий важливий фактор за-

грози навколишнього середовища – електромагнітний. Наразі визнано, що електромагнітне поле штучного (те-

хногенного) явища є важливим екологічним фактором. Електричні та магнітні поля є дуже сильними фактора-

ми, що впливають на стан усіх біологічних елементів, попадаючи в зону їх вражень. . При тривалому перебу-

вання (місяць, рік) здорової людини в електромагнітному полі можуть розвиватись захворювання переважно 

сердечно-судинної та нервової системи. В останні роки, як окремі наслідки, лікарі називають можливість роз-

витку онкологічних захворювань[1]. 

Проблеми електромагнітної безпеки в будівлях є особливо актуальними, зважаючи на  електромагнітні ви-

промінювання комп’ютерів. У зв’язку з збільшенням кількості джерел електромагнітного поля небезпека їх 

впливу на здоров’я людини збільшується. Збереження електромагнітної безпеки є актуальною гігієнічною про-

блемою в умовах сучасної суцільної інформатизації всіх сфер життя. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Джерела електромагнітного випромінювання класифіку-

ють за різними ознаками [2]. При дослідженні параметрів електромагнітних полів у приміщеннях навчальний 

аудиторій згрупуємо джерела за частотою. До першої віднесемо акцептори, які генерують крайнизькі та надни-

зькі частоти від 3 Гц до 3 кГц. Це, в першу чергу, системи розподілу електричної енергії (системи електричної 

розподільчої мережі, кабельні системи, тощо) та основна маса побутової техніки [3]. Друга група джерел ство-

рює випромінювання у радіочастотному діапазоні від 3 кГц до 300 ГГц, включаючи мікрохвилі (надвисокочас-

тотне випромінювання з частотою, що перевищує 300 МГц, але у межах вказаного діапазону). До цієї групи 

включимо певні види побутового обладнання (НВЧ-печі); засоби візуального відтворення інформації на елект-
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Рисунок 1 – Розподіл магнітного поля промислової час-

тоти в навчальному приміщенні з джерелом –кабельною 

лінією вздовж зовнішньої стіни приміщення 

 

Рисунок 2 – Розподіл магнітного поля промислової 

частоти в навчальній аудиторії з джерелом –

кабельною лінією поза межами аудиторії 
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ронно-променевих трубках (монітори персональних комп’ютерів), офісне обладнання, тощо. Крім того, до дже-

рел впливу на електромагнітний стан об’єкту дослідження слід включити також системи стільникового зв’язку. 

Базові станції, які знаходяться на відстані у межах 1–15 км одна від одної, забезпечують зв’язок з мобільними 

терміналами (МТ) на частотах 483…1880 МГц. Потужність випромінювання базових станцій складає від 0,125 

до 100 Вт. Персональні мобільні термінали стільникового зв’язку мають потужність від 0,2 до 7 Вт. При цьому 

вихідна потужність коригується системою за принципом – чим вища частота каналу зв’язку, тим менша вихідна 

потужність[4]. 

На рисунках 1-3 наведені розподіл рівнів магнітного поля в навчальних приміщеннях КрНУ, який було роз-

раховано за допомогою PCT Matchcad 15.0. 
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Характерні параметри електромагнітних полів 

(ЕМП) антропогенних джерел електромагнітних по-

лів другої групи, які отримано експериментально, 

приведено у таблиці 1. 

Антена стільникового мобільного термінала роз-

міщується на відстані від 2 до 5 см від голови люди-

ни, перебуваючи, таким чином, у ближній зоні, де 

електромагнітна хвиля ще не сформувалась. Тому 

оцінка рівня електромагнітних полів у зоні впливу на 

людину є достатньо складною задачею і на практиці 

застосовують розрахункові методи оцінювання (у 

тому числі і поглинутої дози) напруженості поля. 

Рівні ЕМП систем охорони, НВЧ пристроїв нагрі-

вання та відстані впливу (з урахуванням потужності 

джерел) суттєвої ролі у формуванні електромагніт-

ного стану навчальних приміщень не грає. 
Рисунок 3 – Розподіл магнітного поля промислової час-

тоти в навчальній аудиторії з джерелом – розподільчий 

пункт електроживлення у сусідньому приміщенні 
 

Таблиця 1 – ЕМП джерел діапазону до 300 ГГц 

Джерело ЕМП 
Частота  

випромінювання 

Відстань до точки 

випромінювання 
Рівень ЕМП 

Потужність  

джерела 

МТ стільникового зв’язку 20 МГц…2 ГГц 0,1 м 300 В/м 0,2…7 Вт 

Системи охорони 0,9…10 ГГц у зоні дії менше 2 Вт/м
2
 0,2…20 кВт 

НВЧ пристрої нагрівання 2,45 ГГц 
0,05 м 10…50 Вт/м

2
 

– 
1 м менше 0,25 Вт/м

2
 

Електромагнітний стан в діапазоні 50 ГЦ в таких приміщеннях значно варіативніший. Джерелами випромі-

нювання можуть виступати холодильне обладнання, яке встановлене у їдальнях та буфетах, комп’ютерне та 

копіювальне обладнання і багато іншого. У таблиці 2 приведено дані, обґрунтовані експериментальними дослі-

дженнями, щодо поширення електромагнітних полів побутових електричних приладів. 
 

Таблиця 2 – Поширення ЕМП джерел понад припустимий рівень 0,2 Тл 

Джерело ЕМП 
Відстань, м, на якій фіксується величина, яка пере-

вищує 0,2 Тл 

Холодильник, оснащений «No frost» (під час роботи 

компресора) 

1,2 від дверцят 

1,4 від задньої стінки (max 27 Тл) 

Холодильник (під час роботи компресора) 0,10 

Електрорадіатор 0,3 

Характерні параметри електромагнітних полів (ЕМП) антропогенних джерел електромагнітних полів першої 

групи, які отримано експериментально, приведено у таблиці 3. 
 

Таблиця 3 – ЕМП джерел діапазону до 3 кГц 

Джерело ЕМП 

Напруженість  

електричного поля  

Е, В/м 

Магнітна індукція 

В, Тл 

Кабелі електроживлення приймачів електричної енергії (0,4 кВ) до 300 до 20 

Електроприлади та апаратура побутового призначення до 400 до 12 

 

ВИСНОВКИ. У результаті дослідження впливу антропогенних джерел електромагнітних полів на форму-

вання електромагнітного стану навчальних аудиторій було розраховано та побудовано картину розподілу поля 

промислової частоти. Отримані результати свідчать – від 60% до 90% площі побудованої поверхні відповідають 

рівню поля, що перевищує 0,2 Тл. Цей рівень перевищує допустимий рівень та свідчить про необхідність при-

йняття заходів щодо дотримання електромагнітної безпеки. 
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РОЗРАХУНОК ГУСТИНИ СТРУМУ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОМУ ГАЛЬМІ  

ДИСКОПОДІБНОЇ ФОРМИ 

Циганкова Г.А. 

Національний університет харчових технологій 

вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01033, Україна. E-mail: tsgk.anna@gmail.com 

Приведено розроблену методику розрахунку густини струму в роторі електродинамічного гальма дископодіб-

ної форми з повітряним робочим проміжком при зубцево-пазовій конфігурації магнітопроводу статора з ураху-

ванням товщини диску та отриману формулу для розрахунку густини струму в дисковому роторі. 

Ключові слова: електромагнітне поле, густина струму, електродинамічне гальмо. 

 

CALCULATION OF CURRENT DENSITY IN THE DISC-SHAPED  

ELECTRODYNAMIC BRAKE 

Tsygankova G. 
National University of Food Technologies 

68, Volodymyrska st., Kyiv, 01033, Ukraine. E-mail: tsgk.anna@gmail.com  

The article represents developed method of calculation of current density in the disc-shaped rotor of the electrodynamic 

brake with an air gap in the cog-groovy configuration of the stator magnetic core, taking into account the thickness of 

the disk and the formula for calculating the current density in the disk rotor. 

Key words: electromagnetic field, current density, electrodynamics brake. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Електродинамічні гальма дископодібної форми знаходять все більше поширен-

ня в сучасних умовах, оскільки зручно інтегруються в робочі органи багатьох машин і механізмів. Їх викорис-

тання вимагає моделювання магнітних процесів у провідному обертовому середовищі – роторі електромагніт-

ного гальма. Знаходження аналітичного рішення розподілу густини струмів в електропровідному дисковому 

суцільному роторі електродинамічного гальма є актуальним для подальшого його використання при проекту-

ванні [1,2].  
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянуто електро-

динамічне гальмо з електропровідним 

ротором-диском радіусу r і товщи-

ною d , що обертається в повітря-

ному проміжку навколо осі z з куто-

вою швидкістю   на відстані 
2

зd
 від 

зубців магнітопроводу індуктора 
(рис.1). 

Прийнято, що стаціонарне неод-

норідне магнітне поле збуджується 

постійним струмом кільцевої обмот-

ки індуктора із зубцево-пазовою ро-

бочою поверхнею. 

Для знаходження аналітичного рішення розподілу густини струмів електропровідний диск умовно поділено 

на три зони: 1rr   і Rrr 2 , (R - радіус диску), де відсутня неоднорідність магнітного поля, та робочу зону 

при 21 rrr  , де магнітне поле неоднорідне ( r1 і r2 - менший і більший радіуси робочої зони диску відповід-

но); індукцію стаціонарного магнітного поля cB  в повітряному проміжку індуктора при нерухомому диску 

вважаємо заданою, еквівалентний зазор еквd  - відомим; магнітне поле неоднорідним, періодичним по кутовій 

координаті; компоненти векторів магнітної індукції rB  та напруженості магнітного поля rH  по координаті r  

відсутні і компоненти векторів напруженості електричного поля zE  та густини струму z  по координаті z  

відсутні.  

 
Рисунок 1- Схема розташування елементів електродинамічного га-

льма  

mailto:tsgk.anna@gmail.com
mailto:tsgk.anna@gmail.com


МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 

ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

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

 

 

 

 

 

33 

Нерівномірний зубчатий проміжок робочої зони магнітопроводу дископодібного електромагнітного гальма 
(зубцево-пазову поверхню) замінено рівномірним (плоскою поверхнею) з уявними поверхневими струмами, які 

і обумовлюють неоднорідність магнітного поля [3]. Уявні поверхневі струми адекватно відображають реальне 

магнітне поле. Закон розподілу цих поверхневих струмів задається для зручності функціями Бесселя. Систему 

рівнянь електромагнітного поля в символічній формі в електропровідному середовищі зведено до рівняння від-

носно густини струму в циліндричній системі координат zr ,, , а далі до системи трьох рівнянь відносно ком-

понент pzppr  
 ,,  гармонічної складової густини стуму.  
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З прийнятим припущенням 0повpz , систему зведено до рівняння відносно однієї компоненти гармоніч-

ної складової густину струму повpr  і отримано рівняння в частинних похідних другого порядку з правою час-

тиною. 
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        (1) 

Знайдено частинний і загальний розв’язки цього рівняння для всіх значень радіусу r. Частинний розв’язок  

повpr
  неоднорідного рівняння (1) знайдено на основі аналізу фізичних процесів в електропровідному сере-

довищі. Вигляд частинного розв’язку не залежить від значень радіусу r1 і r2 - меншого і більшого радіусів робо-

чої зони диску . Радіальна і кутова компоненти густини струму мають вигляд  
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Невідомі сталі 1С  - 5С  знаходяться, виходячи із граничних умов на межах робочої зони:  

00 11   rrrrrr 
, 

00 22   rrrrrr 
, 

0Rrr , 

00 11   rrrr EE 
, 

00 22   rrrr EE 
. 

а коефіцієнти Q, s, m залежать від розмірів і параметрів магнітної системи. 

ВИСНОВКИ. Знайдені аналітичні співвідношення для характеристик електромагнітного поля дають можли-

вість провести їх аналіз для вирішення питань розрахунку розмірів, розробки конструкції електродинамічних 

гальм для практичного застосування. 

Отримані формули розрахунку компонент густини струмів в дисковому роторі електродинамічного гальма 

дозволяють визначити гальмівний електромагнітний момент електродинамічного дископодібного гальма, вихо-

дячи із потужності втрат, і опосередковано підтверджуються співставленням розрахунку електромагнітного 

моменту та його значеннями, отриманими експериментально. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЙ ГАУСА ДЛЯ WAVLET АНАЛІЗУ ЕКГ СИГНАЛУ 

Юрко О.О., Білорибкін О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: kafea@kdu.edu.ua 

Бабич П.Л. 

м. Єрусалим, Ізраїль 

Аналізується можливість вейвлет аналізу ЕКГ сигналу за допомогою симетричних функцій Гауса. Наведені ві-

дновлені вейвлет перетини з різними масштабними коефіцієнтами. Запропоновано варіант виділення місць роз-

ташування R зубців з пригніченням інших зубців комплексу. 

Ключові слова: функція Гауса, вейвлет аналіз, аналіз ЕКГ сигналу. 

 

APPLICATION OF GAUSSIAN FUNCTIONS FOR WAVELET ANALYSIS OF ECG SIGNAL 

Yurko O., Biloribkin O. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua 

Babich P. 

s. Jerusalem, Israel. 

The possibility of wavelet ECG signal analysis using Gaussian symmetric functions is analyzed. Restored wavelet cross 

sections with different scale factors are given. A variant of allocation of locations of R teeth with suppression of other 

teeth of the complex is proposed. 

Key words: Gaussian function, wavelet analysis, analysis of ECG signal. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ  РОБОТИ. В останній час спостерігається значний інтерес до вейвлет аналізу біологічних 

сигналів, оскільки дане перетворення є більш ефективним для роботи з випадковими сигналами та сигналами 

локалізованими у часі у порівнянні з традиційним перетворенням Фур’є. Для виявлення в сигналі, що аналізу-

ється, локальних особливостей, найбільшу ефективність при аналізі забезпечують базисні сигнали, що за фор-

мою повторюють ділянку сигналу, яку необхідно виділити. Як відомо, зубці ЕКГ сигналу добре апроксимують-

ся несиметричними функціями Гауса [1]. Оскільки дана функція локалізована як у часі, так і в частотній облас-

ті, то використаємо функцію Гауса для вейвлет аналізу ЕКГ сигналу.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У якості базисних, найбільш широко використовуються похід-

ні функції Гауса різних порядків.  Найбільш відомими є WАVE та МНАТ, які мають широку програмну підт-

римку і є вбудованими функціями у більшості математичних програм. Отже провести розрахунки за допомо-

гою звичайного функціоналу програми Mathcad, оскільки функція Гауса не є вбудованою. 

Вихідна функція Гауса має вигляд: 
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   (1) 

Локальні функції отримаємо з базисної шляхом зсуву за аргументом (k) та змін за масштабом (m): 
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Рисунок 1 – Приклади локальних функцій 

 

Оскільки ЕКГ сигнал представлений дискретними відліками, то сформуємо робочу вибірку з 2nN   відліків 

EKG (n = 13). Отже для подальших розрахунків застосуємо дискретні перетворення. Двомірну матрицю коефі-

цієнтів знайдемо за формулою: 

  
1

0

( , ) , ,
N

i

i

Nd m k m k i EKG




   

0 5 10 15 20

0.1

0.2

0.3

0.4

 1 0  t ( )

 1 1  t ( )

 1 2  t ( )

 1 3  t ( )

t

0 5 10 15 20

0.2

0.4

0.6

 1 0  t ( )

 0 0  t ( )

 2 0  t ( )

 3 0  t ( )

 4 0  t ( )

 5 0  t ( )

t



МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 

ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

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

 

 

 

 

 

35 

Окремі реалізації вздовж відліків вихідного сигналу і, що згруповані за порядками m, розрахуємо за форму-

лою: 

    
2 1

0

( , ) , , ,

n m

i

Nt m i Nd m k m k i

 



   

На рисунку 2 наведені приклади відновлений вейвлет перетинів для масштабів m = 7, 6, 4. 

 

 

 

Рисунок 2 – Вейвлет перетини різних порядків 

 

Рисунок 3 – Виділення вершин R зубців 

 

ВИСНОВКИ. З рисунків видно, що розкладання у базисі функцій Гауса за різними масштабними коефіцієн-

тами не дозволяє  виділити окремі зубці комплексу і добре відтворюють їхню форму, навіть при зменшеній кі-

лькості коефіцієнтів ( 13 6 72 2  ). При цьому згладжуються найбільш гострі вершини R зубців. Цю властивість 

можна використати для виділення останніх. Так на рисунку 3 показана різниця вхідного ЕКГ сигналу та реалі-

зації за допомогою коефіцієнтів розкладання при m = 6. Це дозволило виділити місця розташування R зубців, та 

пригнітити інші зубці комплексу.  
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RESEARCH OF ELECTRICAL AND MAGNETIC COMPONENTS IN THE NORMATED FREQUENCY 

SPECTRUM OF THE NEAR FIELD 

Yakimets S. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 

20, Pershotravneva Street, Kremenchuk, Ukraine 39600, E-mail:ysm_seem@meta.ua  

The paper proposes a method for determining the allowable residence time of staff in areas with different sources of 

electromagnetic radiation and presents the results of computer simulation of the electromagnetic  compatibility of the 

selected object. 

Key words:electromagnetic environment , radiation levels, electric and magnetic fields. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА МАГНІТНОЇ СКЛАДОВИХ  У НОРМОВАНОМІ СПЕКТРІ 

ЧАСТОТ  БЛИЖНЬОЇ ЗОНИ ДЖЕРЕЛ ПОЛЯ 

Якимець С. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail:ysm_seem@meta.ua  

У роботі запропоновано методику визначення припустимого часу перебування персоналу в зонах приміщень з 

різними джерелами електромагнітного випромінювання та представлені результати ком’ютерного моделювання 

електромагнітного стану обраного об’єкту. 

Ключові слова: електромагнітний стан, рівні випромінювання, електричні та магнітні поля. 

 

RELEVANCE OF WORK. Currently, there are a number of regulatory documents [1-3] that set maximum 

permissible levels of electromagnetic radiation (EMR) that affect the public and the workforce. However, a more 

informative and convenient parameter is the permissible residence time of the person in different zones of the room in 

the conditions of influence of the resulting electromagnetic field, regardless of the levels and frequency spectrum of the 

individual electrical and magnetic components. To determine this time must be identified the most dangerous 

component of the field in this area of the room[1-2]. 

MATERIAL AND RESEARCH RESULTS. This paper describes a technique for determining the allowable time of 

a person's stay in areas of premises with different sources of EMR. The essence of the technique is the preliminary 

measurement of the electrical and magnetic component of the electromagnetic field near the radiation sources in the 

normalized frequency spectrum, followed by computer simulation of the electromagnetic  compatibility indoors [3]. 

Parameters of the electromagnet field can be equipped with special devices, as well as the entire spectrum of fre-

quencies recommended up to the norm (for example, «СТ-01» – for the simulated static electric field; «ПЗ-50» – winter 

electric and magnetic field with a frequency of 50 Hz, «ПЗ-41» – of the permanent electric and magnetic field of high 

frequency). alternating magnetic field 

 
Figure 1 – 3D model COMSOL Multiphisics of the 

room publishing department Kremenchuk Mykhailo Os-

trohradskyi National University 

The electrostatic field strength, alternating electric 

and magnetic field strength, and the electromagnetic 

field energy density are measured at a distance of 10 

cm from each outer surface of each radiation source. 

Measurements at large distances and in other areas 

are not practical - these data are enough to build a 

computer model and picture of the distribution of the 

electromagnetic field in the room. 

This paper describes the study of electromagnetic 

field indoors by computer simulation using COMSOL 

Multiphisics software. 

The premises of the publishing department, 

modulated in this software environment, with the 

furniture elements and radiation sources in the form of 

blocks, are shown in Figure 1.In this case, the 

coordinates of the objects in meters are placed along 

the axes of the abscissa and the ordinate. 

The process of ensuring electromagnetic safety ac-

cording to the proposed method of determining the al-

lowable time of stay of a person is divided into three 

stages: 

1) collection of raw data; 

2) computer simulation; 

3) processing of computer simulation results and development of recommendations for the allowable time of stay of 

the person in different areas of the room. 

The list of sources of electromagnetic radiation in the premises of the room publishing department KrSU and their 

explication are given in Table 1. 
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Table 1 – Sources of electromagnetic radiation 

Type and brand of radiation source 
Position 

designation 
Type and brand of radiation source 

Position 

designation 

Fire control device «Kvarts» 1 Monitor «ViewSonic VG700» 19 

MFD «Xerox Phaser 7700» 2 Scanner HP Scanjet Enterprise Flow 7500 20, 24 

AC «Microlab M–400II» 3, 8 «Power Cube SPG B»  21 

Printer «HP LaserJet 1320» 4 MFD «EcoSys FS–6950DN» 25 

SW «Microlab M–400II» 5 Panasonic KX-TG2511UAT 26, 29 

PC «MAKS line»  6, 18, 23 3Com SuperStack 3 Switch 4250T 27 

Monitor «Samsung Syncmaster 340W» 7 Monitor «NEC 17» 28 

UPS «PowerCom 800 ВА» 9, 11 PC-server «GLX» 30 

Electric air heater 1 kW 10, 22 Fax Panasonic KX-FP207UAW 31 

Printer «HP LaserJet4200» 12 Charger power supply unit 32 

SW «Sven SPS820» 13, 16 EK «Scarlett Laura» 33 

Monitor «Samsung Syncmaster 710N» 14 UPS «APC 800 ВА» 35 

AC «Sven SPS820» 15, 17, 34 APC UPS «SmartUPS 1000» 36 

 

In the simulation and calculation results, a picture of the electric field distribution in the room was obtained. In do-

ing so, the coordinates of the objects are plotted along the axes, and the levels of electric potential are indicated by a 

color scale. 
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а) b) 

Figure 2 – Calculated and simulated field picture and spatial picture of the danger  

of electromagnetic radiation in the room 

From figure 2a,  it can be seen that the main sources of electromagnetic fields in the room are PC and equipment 

designed to work with them (monitors, printers, scanners, etc.). An electromagnetic field that is several times the 

maximum allowable level creates radio telephones operating at their base stations and a power supply unit for the 

mobile phone charger. This is obviously due to the conversion of 50 Hz AC power to a DC power supply for these 

devices.Replacing the electric field intensity scale with the allowable residence time scale, recalculating the values of 

the voltage at the corresponding points in the room scale by the value of the allowable residence time of the person. A 

spatial picture of the danger of electromagnetic radiation in a room with the received time scale is shown in figure 2b 

(the axes represent the coordinates of the objects; the color scale shows the time of human being allowed). 

CONCLUSIONS. Studies have shown that the level of electromagnetic safety does not fully meet the accepted 

standards. Detected areas of the premises, the residence time of staff in which should be limited according to sanitary 

requirements. The most influential sources of electromagnetic radiation (radio telephones and chargers) have been iden-

tified. A smaller share is contributed by uninterruptible power supplies of computers and system units of computers. 

The contribution of office equipment (printers, scanners, multifunctionals, faxes) is virtually unsafe. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЗГОРТОК ЧАСТИННИХ ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ  

ДО УЗАГАЛЬНЕНОГО ПОКАЗНИКА ДЛЯ КОНТРОЛЮ І ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117 

Владов С.І., Васильєв Д.О., Телешун В.Я. 
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Гарніс С., м. Лодзь, Польща  

В роботі показана можливість використання методу згорток частинних параметрів контролю до узагальненого 

показника для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в режимі польоту повіт-

ряного судна. Визначено, що оцінка оцінці технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 за запропонованими 

узагальненими параметрами не виключає можливості пропуску відмови по одному з частинних параметрів кон-

тролю. 

Ключові слова: авіаційний двигун, узагальнений параметр, нормований параметр. 
 

APPLICATION OF CONVERSION PARTIAL CONTROL PARAMETERS TO THE GENERAL 

INDICATOR METHOD FOR CONTROL AND DIAGNOSTICS OF TV3-117 AIRCRAFT ENGINE STATE 
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Garnys S., c. Lodz, Polska  

The paper shows the possibility of using the method of convolution of partial control parameters to the generalized in-

dicator for the control and diagnostics of TV3-117 aircraft engine technical condition in flight mode of the aircraft. It is 

determined that the assessment of TV3-117 aircraft engine technical condition on the proposed generalized parameters 

does not exclude the possibility of skipping failure on one of the partial control parameters. 

Key words: aircraft engine, generalized parameter, normalized parameter. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Аналіз існуючих методів безрозбірної діагностики авіаційних двигунів показав, 

що в даний час кожен з методів має певну область застосування і дозволяє оцінити стан окремих вузлів і агре-
гатів. Для повного і детального контролю доцільно використовувати сукупність різних методів. При цьому ви-
никає необхідність узагальнення діагностичної інформації. Існує низка підходів до узагальненої оцінки стану 
технічних систем. Вони зводяться до виявлення інформативного узагальненого параметра стану об’єкта. Ідея 
полягає в тому, що процес поступової зміни рівня працездатності, що характеризується багатьма компонента-
ми, описується одновимірною функцією, чисельні значення якої залежать від контрольованих компонентів 
процесу. Така функція розглядається як узагальнений параметр процесу. При цьому може виявитися, що уза-
гальнений параметр не має конкретного фізичного сенсу, а є математичним виразом, побудованим штучно з 
контрольованих компонентів процесу [1]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Узагальнений параметр повинен відповідати певним вимогам, 
які в числі інших передбачають обробку частинних параметрів контролю, що включає: ранжування за ступенем 
значущості; визначення серед частинних параметрів критерію, що має вирішальне значення при постановці діа-
гнозу об’єкта. 

Частинні параметри ранжирують на 3 групи: істотні, другорядні і несуттєві. Для кожної групи визначають за 
статистичними даними свої вагові коефіцієнти і призначають межі допуску. Серед істотних параметрів вибира-
ється один, зміна якого вважається визначальною при оцінюванні реакції стану об’єкта в цілому. Практичне 
використання такого підходу при підготовці частинних параметрів для включення їх в якості складових в уза-
гальнений параметр представляється скрутним. Оскільки статистичні дані по множині авіаційних двигунів не 
відображають поточного стану конкретного двигуна, то при експлуатації по фактичному стану необхідно вико-
ристовувати замість них дані контролю. При цьому для різних двигунів в різні моменти часу істотність кожного 
параметра може бути не адекватна. Вона визначається залишковою надійністю двигуна по даному параметру. 
Отже, розбиття частинних параметрів на групи по їх суттєвості для всього періоду експлуатації не представля-
ється можливим. Крім того, в кожному конкретному випадку вирішальне значення для оцінки працездатності 
авіаційних двигунів може мати будь-який параметр, вихід якого за межі допуску здатний привести до відмови.  

До узагальненого параметра пред’являються наступні основні вимоги. Параметр повинен: максимально ха-
рактеризувати якість об’єкта; бути критичним до зміни частинних параметрів; характеризувати наступ критич-
ного стану об’єкта. 

При згортці частинних параметрів до узагальненого, необхідно вирішити такі завдання: визначити відносні 
значення частинних параметрів; оцінити значимість частинного параметра для оцінки стану об’єкта: побудува-
ти математичний вираз для узагальненого параметра. Визначення відносних значень частинних параметрів 
вважають за необхідне, оскільки стан об’єкта може характеризуватися параметрами, що мають різну розмір-
ність. Всі контрольовані параметри призводять до єдиної системи вимірювання, в якій вони можуть бути порів-

mailto:yurkoalexe@gmail.com
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нянними. Однією з таких систем є система безрозмірного (нормованого) відносного обчислення. Для кожного 

параметра xi (i = 1, k) виділяють допустиме значення 
*

ix , при досягненні якого об’єкт втрачає працездатність і 

оптимальне, з точки зору надійності, значення 
оптix  (як правило, воно дорівнює номінальному значенню 

номix ). 

Якщо в процесі експлуатації дотримується умова   *

i ix t x , тоді можна записати безрозмірний (нормований) 

параметр  ix t  у вигляді: 
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*
.

опт

i i

i

i i

x t x
x t

x x


 


             (1) 

Таким чином, за допомогою виразу (1) нормується параметр xi(t), а безрозмірна нормована величина  ix t  

змінюється з плином часу від 1 до 0. Звідси, за величиною  ix t  судять про ступінь працездатності об’єкта з 

даного параметру. 
Нормування параметрів дозволяє отримати сукупність безрозмірних величин, які характеризують стан 

об’єкта. Однак кількісно однакова зміна цих величин не є рівнозначною за ступенем впливу на зміну рівня пра-
цездатності об’єкта. Тому необхідно диференціювати приватні параметри. Цей процес здійснюється за допомо-
гою вагових коефіцієнтів, величини яких характеризують істотність відповідних параметрів. При оцінці стану 
об’єкта кожному з приватних параметрів х1, х2, ..., хn ставлять у відповідність вагові коефіцієнти v1, v2, ..., vn, що 
задовольняють тим чи іншим заданим критеріям, причому 0 < vn < 1. Ступінь працездатності об’єкта з множини 
параметрів, що контролюються, оцінюється за допомогою виразу: 
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           (2) 

де Q(t) – поточне значення узагальненого параметра. З визначення узагальненого параметра слід, що чим бі-

льші величини хi(t) і vi, тим більший внесок i-го параметра в Q(t). Вагові коефіцієнти вибирають на основі ви-
користання статистичних даних про фізичну значущості i-го параметра і з урахуванням флуктуації в функціях 
хi(t) і vi. Узагальнений параметр можна обчислити за допомогою виразу виду: 
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Вираз (3) являє собою нелінійне середнє. Тут Q(t) = 1, якщо всі xi(t) = 1. Крім того, чим більше хi(t) і vi, тим 

більший внесок вносить доданок   
1

iv
ix t  у величину Q(t). 

Якщо узагальнений параметр представити у вигляді добутку частинних параметрів      
1

1

i

k
v k

i

i

Q t x t



 , 

то вихід будь-якого параметра за допустимі межі, тобто xi(t) = 0, призводить до рівності Q(t) = 0. Отже, даний 
вираз дозволяє характеризувати наступ відмови за допомогою одного з контрольованих параметрів. За узагаль-
неними параметрами пропонують визначати поточний рівень працездатності багатопараметричного об’єкта і 
характер його зміни в часі. Таким чином, задача зводиться до прогнозування одновимірної часової функції виду 

Q(t0), Q(t1), ..., Q(tn). 
Поряд з очевидними перевагами узагальненої оцінки стану технічних систем, розглянуті підходи до визна-

чення узагальненого параметра мають певні недоліки, що ускладнюють їх практичне використання. Необхід-
ність введення вагових коефіцієнтів для урахування суттєвості нормованих частинних параметрів призводить 
до зниження об’єктивності загальної оцінки рівня працездатності об’єкта, оскільки розв’язок цієї задачі базу-
ється на використанні статистичних даних без урахування технологічних і експлуатаційних особливостей конк-
ретного об’єкта. Узагальнені і нормовані частинні параметри позбавлені фізичного сенсу, що також ускладнює 
оцінку суттєвості їх впливу на стан об’єкта. У разі виходу за межі допуску одного з нормованих параметрів уза-
гальнений параметр може мати якийсь чисельне значення за рахунок вкладу інших частинних параметрів.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, оцінка оцінці технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 за запропоновани-
ми узагальненими параметрами не виключає можливості пропуску відмови по одному з частинних параметрів 
контролю [2]. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ ТУРБОАГРЕГАТІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Ткачук В.В. 

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» 

просп. Любомира Гузара, 44, м. Київ, Україна. E-mail: Tkachuk@gmail.com 

Проведено порівняння та аналіз характерних ознак методів очистки турбоагрегатів. Розглянуто механічні 

методи очистки поверхонь складної форми; хімічні; обробка дробом; методи струминної очистки стальних за-

готовок від корозії та плівок. Найбільшу увагу заслуговує гідро-абразивне очищення поверхонь. 

Ключові слова: методи очистки турбоагрегатів, механічні методи очистки, гідро-абразивне очищення. 

 

OPERATION AND REPAIR OF TURBO UNITS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Tkachuk V.V. 

Gas Transmission System Operator of Ukraine, Limited Liability Company 

prosp. Liubomyra  Huzara av. 44, Kyiv, Ukraine. E-mail: Tkachuk@gmail.com 

The comparison and analysis of characteristic features of turbine units cleaning methods are carried out. Mechanical 

methods of cleaning surfaces of complex shape are considered; chemical; fractionation; methods of jet cleaning of steel 

billets from corrosion and films. The most noteworthy is the hydro-abrasive cleaning of surfaces. 

Key words: turbine units cleaning methods, mechanical cleaning methods, hydro-abrasive cleaning. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Турбоагрегати різних конструктивних виконань, потужностей та типів знахо-

дять все більше застосування в різних галузях народного господарства України і світових промислово розвину-

тих країн. Використання пристроїв перетворення енергії потоку рідини, газу або продуктів згоряння в механіч-

ну роботу кінцевої ланки турбоагрегату дозволяє при досить компактних розмірах цього агрегату отримати ви-

соку потужність, у тому числі, й питому, що дозволяє використовувати їх у літальних апаратах, на суднах, в 

енергетичному комплексі.  

Використовуються турбоагрегати і в системах транспортування газів, зокрема, на газокомпресорних станці-

ях. Зазвичай потужність таких пристроїв становить р=150…1900 кВт, а їх робота забезпечує транспортування 

продукту на відстань до l=150 км із падінням тиску в магістралі до р=0,9…1,5 МПа. 

За [1] в процесі експлуатації підлягають контролюванню характеристики протокової чатсини агрегату, у то-

му числі:   

 сольовий занос лопаток та соплових апаратів, які не можна вилучити промиванням під навантаженням 

або на холостому ході (оксиди або гідроксиди кремнію, заліза, кальцію, магнію та ін..);  

 забруднення порожнин і каналів теплообмінників, регуляторів та інших допоміжних апаратів, в яких 

в’язкий осад (мастильно-парафіновий) може призводити до відмов та порушень сталої роботи агрегатів в ці-

лому. 

Останні безпосередньо впливають на якість регулювання турбін, [2], [3], причому в [4] зазначається, що 

традиційні способи очищення є неефективними та такими, що не забезпечують кінцевих цілей виконання про-

філактичних та ремонтних робіт. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В ряді робіт, зокрема, [5-8] зазначається, що операції очищен-

ня можуть виконуватися різними розчинниками, однак і після цього необхідна ретельна перевірка якості очи-

щення елементів та підсистем турбіни.  

 

Таблиця 1 – Поверхні, забруднення та вимоги до очищення 

№ Поверхні Типи забруднень Вимоги до очищення 

1 
Лопатки та поверхні 

напрямних апаратів  

Сольові відкладення 

(адгезивні високоміцні 

поверхневі плівки)  

Вилучення без пошкодження поверх-

невого шару та зміни мікрогеометрії по-

верхні (пошкодження внаслідок очищен-

ня) 

2 

Трубопроводи та 

продуктопроводи низь-

кої температури 

В’язкі маслянисті 

відкладення, абразивні 

частинки 

Рівномірне вилучення бруду по усьому 

перетину протокової частини 

3 

Трубопроводи та 

продуктопроводи висо-

кої температури 

Гідроксидні та со-

льові відкладення, ша-

ри значної товщини 

Вилучення без пошкодження поверх-

невого шару основи 

4 Теплообмінники  

В’язкі маслянисті 

відкладення, сольові 

відкладення 

Складність поверхонь, необхідність за-

безпечення мінімального механічного 

навантаження внаслідок можливості пош-

кодження елементів теплообміннику  

5 

Порожнини робочих 

та допоміжних при-

строїв  

Тверді залишки 

продуктів згоряння  

Очищення без жорстких вимог до стану 

поверхневого шару після очищення  
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Отже можна чітко сформулювати вимоги до елементів і підсистем турбоагрегата [9], які потребують очи-

щення від різного роду забруднень. Ці вимоги наведені в табл. 1.  

За свідченням [9], [10] забруднення виникають в процесі експлуатації внаслідок теплофізичних та хімічних 

процесів, що протікають у окремих системах турбоагрегата. Типові приклади забруднень подані на рис. 1. За 

[11] yмовно їх можна поділити на: 1) забруднення, що мають механічний зв'язок із поверхнею (наприклад, за 

рахунок сил тертя – частинки, що шаржуються в поверхню); 2) забруднення із хімічним зв’язком (оксидні та 

гідроксидні плівки, тощо);  3) адгезивні забруднення (зокрема, лакофарбові та жирові забруднення). В роботі 

[12] пропонується розглядати забруднення з точки зору їх механічних властивостей. 

     
Рисунок 1 – Приклади забруднених поверхонь 

 

Тож можна констатувати, що забруднення камер, елементів та та частин турбоагрегатів (наприклад, лопаток 

турбіни, камери згоряння, вхідних партубків відбувається шляхом утворення міцної оксидної або гідроксидної 

поверхневої плівки, товщина якої може бути як малою (0,1…0,3 мм), так і значною, нещільною (до 3…8 мм). 

Залежно від типу забруднення, виду заготовки, умов її отримання та вимог, що пред’являються до поверхні 

після очищення [13], у загальному машинобудуванні застосовують різні методи очищення поверхонь. Найбільш 

поширені з них наведені у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Порівняльна характеристика методів очистки поверхонь 

Метод очистки та 

обладнання 

Характеристика методу 

Застосування Переваги Недоліки 

Хімічнний (травлен-

ня): ванни для травлення 

 

для виробів різних 

розмірів та матеріалів 

придатний для 

будь-якої конфігурації 

поверхні. 

потребує утилізації відпраць-

ованого розчину, промивки і 

сушки заготовок; основний ме-

тал знімається разом з окалиною 

Механічний: об-

дирочно-шліфувальні 

верстати, ручний ін-

струмент, лезвійний ін-

струмент 

для заготовок про-

стої форми та без за-

глиблень 

 

не потребує 

значних матеріальних 

витрат на підготовку 

виробництва 

низька продуктивність; при-

датний лише для заготовок про-

стої форми; шорсткість поверхні 

не контролюється 

Гідро-абразивний: 

гідро- та гідроабразивне 

устаткування 

для видалення по-

верхневих дефектів, 

очистки від окалини, 

та забруднень 

придатний для 

очистки поверхонь 

складної форми; за-

безпечує високу якість 

та низьку їх 

шорсткість 

очищена поверхня заготовок 

швидко ржавіє, та потребує 

сушки; висока вартість та енер-

гоємність обладнання 

 

Пневмо-абразивний: 

піскоструминні уста-

новки 

для ліквідації неве-

ликих дефектів і тон-

кого шлі-фування 

придатний для 

очистки поверхонь 

складної форми.  

метод дуже енергоємний і 

небезпечний; ви-магає великої 

кількості піску; утворення пилу 

Вібраційний: вібро-

устаткування 

для поковок з 

мілким рельєфом та 

складною геометрією 

 використання дробу 

Галтовка: галтуваль-

ні барабани 

для будь-яких заго-

товок малого рельєфу 

та без ребер  

 

невелика вартість; 

використовується для 

очистки невеликих 

заготовок простої 

форми  

погана очистка деталей 

складної форми, виникнення 

забоїн на поверхні; викривлення 

дов-гих поковок; значний рівень 

шуму 

Дробом: дробометні 

та дробоструминні ма-

шини 

для середніх та ве-

ликих заготовок без 

отворів та впадин 

швидка очистка 

поверхонь простої 

форми  

зміна властивостей поверх-

невого шару заготовки; висока 

вартість дробу; значний рівень 

шуму,погана шорсткість поверх-

ні 
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Продовження таблиці 2 

Метод очистки та 

обладнання 

Характеристика методу 

Застосування Переваги Недоліки 

Фізичній 

(Термічний): плазменні 

установки, 

очищення кріоген-

ним бластингом 

для очистки се-

редніх і крупних заго-

товок. 

Простота викори-

стання 

малопродуктивний, потребує 

подальшої механічної обробки 

Фізичний (ультра-

звуковий): ультразвуко-

ве устаткування 

Очистка деталей 

від забруднення.  

Можлива очистка 

деталей складної фор-

ми або з отворами 

Обмежений кавітаційною 

стійкістю поверхні заготовок; 

додаткові витрати миючих 

засобів; можливо утворення 

тріщин стомлювання 

 

ВИСНОВКИ. Порівняння та аналіз характерних ознак методів очистки дозволяє зробити такі висновки: ме-

ханічні методи низькопродуктивні і не підходять для очистки поверхонь складної форми; хімічні – небезпечні і 

потребують ліквідації або подальшої переробки шкідливих хімічних речовин; обробка дробом змінює поверх-

неву структуру матеріалу та не забезпечує задану шорсткість поверхні, при цьому така обробка взагалі непри-

пустима для відповідальних виробів; піскоструминні методи – дуже небезпечні із-за пилу, що утворюється в 

процесі роботи та потребують великої кількості піску; методи струминної очистки стальних заготовок від коро-

зії та плівок також мають ряд недоліків, зокрема, можливістю появи повторної корозії, неповне вилучення бру-

ду тощо. 

В зв’язку з цим заслуговує на увагу гідро-абразивне очищення [14], яке наразі є ефективним і безпечним ме-

тодом підготовки поверхонь до подальшої механічної та фізико-хімічної обробки, а також очищення поверхонь 

від зовнішніх забруднювачів.. Цей метод дозволяє отримувати поверхні заданої шорсткості, інколи повністю 

зберігаючи її початковий рівень, не утворюючи пилу та тепла, а в порівнянні з піскоструминним – потребує 

менших витрат абразиву. У той же час технологія гідро-абразивної обробки потребує подальшого вдосконален-

ня, оскільки є енергетично витратною, особливо при  підготовці складних просторових виробів.  
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ВПЛИВ ЕРГОТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ  

НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ 

Антонова О.І., Гнізділова В.О.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: antonovaei@ukr.net 

Доводяться результати экспериментальних досліджень щодо використання засобів ерготерапії у програмі фізи-

чної реабілітації для дітей з геміплегічною та диплегічною формами церебрального паралічу та визначено їх 

корисність у підвищенні рівня рухових функцій.  

Ключові слова: ерготерапія, фізична реабілітація, дитячий церебральний параліч 

 

THE EFFECT OF ERGOTHERAPY ON THE DEVELOPMENT OF MOTOR FUNCTIONS IN DISEASES 

OF CHILDREN'S CEREBRAL PARALITIS 

Antonova O., Gnizdilova V.   

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university  

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: antonovaei@ukr.net 

The results of experimental studies on the use of ergotherapy in the program of physical rehabilitation for children with 

hemiplegic and dipleptic forms of cerebral palsy are presented and their usefulness in improving the level of motor 

functions is determined. 

Key words: ergotherapy, physical rehabilitation, cerebral palsy. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблемою церебрального паралічу займалися багато дослідників, але вона до-

сі є однією з актуальних у неврології дитячого віку. Частота ДЦП становить від 1,5 до 2,6 випадків на 1000 ди-

тячого населення і не має тенденції до зниження. Профілактика, раннья діагностика, лікування та реабілітація 

дитячого церебрального паралічу має не лише медичний, але й великий соціальний аспект [2]. У комплексне 

лікування дитячого церебрального паралічу включаються: медикаментозні засоби, лікувальна фізкультура, ор-

топедична допомога, різні види масажу, рефлексотерапія, фізіотерапевтичні процедури, заняття з логопедом і 

психологом, навчання навичкам самообслуговування та праці [1]. У сучасних умовах процес формування рухо-

вих функцій засобами ерготерапії у дітей із дитячим церебральним паралічем вимагає враховувати час уражен-

ня головного мозку, вік дитини, наявність супутніх симптомів і синдромів [5]. 

 МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Метою роботи було доповнити програму фізичної реабіліта-

ції засобами ерготерапії для дітей з геміплегічною та диплегічною формами церебрального паралічу та визна-

чити їх корисність у підвищенні рівня рухових функцій. Методи дослідження: аналіз наукової і науково-

методичної  літератури, медико-біологічні методи та лікарсько-педагогічні спостереження, оцінка рухових фу-

нкцій, методи математичної статистики. 

Дoслiдження були прoведенi на базi Кременчуцького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів  

департаменту праці, соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької місь-

кої ради Полтавської області. В дослідженні прийняло участь З2 дитини з ДЦП  у віці від 4 до 7 років. Усі діти 

були розділені на дві групи: контрольну (КГ) – 16 дітей (10 дівчат і 6 хлопчиків) і експериментальну групу (ЕГ) 

–16 дітей (10 дівчат і 6 хлопчиків). Розподіл на групи був довільним. Основним діагнозом у всіх хворих дітей 

обох груп був: ДЦП (спастична диплегія, спастична геміплегія, геміпаретична форма). Також всі діти мали 

ускладнення та супутні захворювання, ті, що найчастіше зустрічалися, приведені в таблиці  (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Наявність ускладнень і супутніх захворювань у контингенту, що досліджувався 

Супутні ускладнення та захворювання КГ (n=16)  ЕГ (n=16)  
Еквіноварусна деформація стоп 32,3% 38% 

Еквіновальгусна деформація стоп 22% 20% 

Плосковарусна деформація стоп 18% 14% 

Порушення постави 11% 10% 

Вторинна затримка психічного розвитку 61% 55% 

Часті бронхіти, пневмонії, ОРВІ  74%  79%  
 

До занять з контрольною групою включалися наступні процедури та методики: лікувальна гімнастика з ви-

користанням пасивних і активних вправ кінцівками з елементами загального та локального м’язового розслаб-
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лення, дихальна гімнастика, заняття в костюмі «Гравістат», лікувальний масаж, фізіотерапія, лікування поло-

женням (укладання) [3]. Експериментальна група ще додатково відвідувала заняття з малювання. Для цієї групи 

була розроблена вдосконалена структура занять з малювання, яка починалася з підготовчо-адаптаційного етапу 

[4]. Мета підготовчо-адаптаційного етапу – сформувати моторну і психологічну базу для опанування навчаль-

ної діяльності, сформувати правильне захоплення та утримання олівця і кисті.  Тривалість курсу склала 60 днів, 

з яких 30 були наповнені заняттями ерготерапією, тобто через день проводилися в експериментальній групі за-

няття з малювання. Розроблена програма мала ряд переваг щодо впливу на рівень рухових функцій дітей. Так, 

діти експериментальної групи статистично відрізнялися від контрольної за значною кількістю пунктів, чого не 

відзначалося при першому обстеженні. Аналіз динаміки результатів показників обстеження рухових функцій 

констатував наявність достовірних змін серед дітей експериментальної групи: сила м’язів правої кисті достові-

рно збільшилася з 5,6 балів до 8,3 балів (р<0,05); сила м’язів верхніх кінцівок при триманні рук вгору з 12,0±1,8 

балів, при триманні рук в сторони з 16,0±2,4 балів, при триманні рук вперед з 17,6±2,7 балів достовірно збіль-

шилася і дорівнювала відповідно 19,0±2,5, 23,3±2,2; 20,6±2,9 (р<0,05); гнучкість лівої верхньої кінцівки з 

37,7±0,6 балів достовірно зменшилася до 34,3±1,1 балів (р<0,05) (при вимірюванні гнучкості позитивним ре-

зультатом є зменшення кількості балів в порівнянні з попереднім обстеженням); кидки з 9,3±0,4 бала достовір-

но збільшилися до 9,9±0,1 бали (р<0,05), попадання в ціль – з 1,6±0,3 бала до 2,6±0,3 бала (р<0,05) (заємодію 

верхніх кінцівок  визначали шляхом кидків та попадання в ціль).  

ВИСНОВКИ. Показники, які за період дослідження достовірно покращились, належать до більш лабільної 

частини опорно-рухового апарату – м’язової системи. Зокрема до них відносяться сила м’язів окремих відділів, 

гнучкість кінцівок, тонус м’язів.  

Статистичний аналіз виявив, що використання методу ерготерапії, у даному випадку занаття з малювання, у 

комплексі з фізичною терапією має переваги у покращенні рівня рухових функцій порівняно зі стандартними 

методами фізичної реабілітації. 
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Було розроблено та досліджено ерготерапевтичну програму, яка сприяє максимальному використанню функції 

для задоволення потреб людини в робочому та соціальному середовищі, особистісних та домашніх умовах. 
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An ergotherapy program has been developed and researched that maximizes the use of the function to meet the needs of 

the individual in the work and social environment, personal and home. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Найбільш тяжкою формою судинних захворювань головного мозку є інсульт. 

Постінсультна фізична реабілітація повинна починатися якомога раніше після судинної катастрофи, зазвичай у 

гострому періоді після стабілізації загального стану пацієнта (переважно протягом 24–48 годин після інсульту). 

Чим раніше пацієнту буде проведено реабілітаційні втручання, тим більше в нього шансів відновити порушені 

чи втрачені здібності та навички [3]. Ерготерапевти працюють для покращення рухових і сенсорних можливо-

стей та надання безпеки пацієнтам у постінсультний період. Всесвітня федерація ерготерапевтів (World 
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Federation of Occupational Therapists) підкреслює необхідність застосування різних реабілітаційних технологій і 

комплексів, що сфокусовані на відновленні втрачених пацієнтом навичок самообслуговування та здатності до 

виконання завдань як у повсякденному житті, так і в умовах виробничого середовища [4]. Ерготерапев-

ти заохочують, розвивають, відновлюють та підтримують навички, необхідні для незалежного функціонування 

та благополуччя в повсякденній діяльності особи з інсультом, таких як догляд за собою, приготування їжі, при-

бирання (так звана зайнятість) [5]. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Мета дослідження: розробити ерготерапевтичну програму, 

яка сприяє максимальному використанню функції для задоволення потреб людини в робочому та соціальному 

середовищі, особистісних та домашніх умовах. 

Методи дослідження: аналіз наукової і науково-методичної  літератури, оцінка рухових функцій (тестові 

рухи) [2]. 

У дослідженні взяли участь 20 осіб: 10 чоловіків від 40 до 50 років; 10 жінок від 35 до 50 років. Діагноз дос-

ліджуваних – геміпарез плечового суглоба після перенесеного інсульту (період ремісії). Експериментальне дос-

лідження  проводили у неврологічному відділенні першої Кременчуцької лікарні. Пацієнтам обох груп проводи-

лись індивідуально підібрані реабілітаційні заходи.  Пацієнтам контрольної ( 10 осіб) та експериментальної (10 

осіб) груп були розроблені комплекси вправ лікувальної фізичної культури (ЛФК).  ЛФК  здійснювалася під 

постійним контролем за реакцією серцево-судинної системи (ССС) на фізичне навантаження [1]. За ознакою ак-

тивності використовувалися пасивні, активно-пасивні, активні вправи, а так само вправи на розслаблення. За ана-

томічною ознакою вплив було направлено на середні і великі м’язові групи у вигляді динамічних і статичних 

вправ. Вправи проводились в положеннях «лежачи на спині», «лежачи на паретичному і контралатеральному бо-

ках», «лежачи на животі», «стоячи на четвереньках» з упором в лікті, кисті, сидячи на табуреті, стоячи. В обох 

групах проводилися заняття ЛФК  21 день. Всього проводилося 15 занять.  

Усі хворі, які увійшли до складу експериментальної групи, відвідували заняття з ерготерапії. Ерготерапев-

тична програма включала тренування з біологічним зворотним зв’язком (БЗЗ) рухів в плечовому суглобі на сто-

роні парезу та заняття з тренажерами-іграшками. В середньому, пацієнти ЕГ отримували 10 занять БЗЗ. БЗЗ 

тренування проводилася на стільці перед екраном комп’ютера. Управління об’єктом (катером) проводилося за 

допомогою сенсора, закріпленого в районі верхньої третини паретичного плеча в місці найбільшого наближен-

ня плечової кістки до шкіри. Сенсор по’язаний зі спеціальним програмним пакетом, що включає ігрову середу і 

інструменти настройки. В результаті пацієнт керував віртуальним об’єктом рухами плеча в двох площинах: рух 

згинання-розгинання в плечовому суглобі; рух катера вперед-назад; рух відведення-приведення в плечовому 

суглобі; рух катера вправо-вліво. Початкові положення і масштаб налаштовувалися індивідуально. Перед по-

чатком занять пацієнтові давалися інструкції з управління катером. В ході тренування необхідно було пе-

реміщатися до пронумерованих буйків, обпливати камені і пропливати на час від старту до фінішу. Тренування 

тривали протягом 20-30 хвилин, або до втоми пацієнта. 

Для вироблення сили м’язів кисті і розробки суглобів фаланг пальців, поліпшення щипкового захоплення, 

активно використовували різного роду дитячі іграшки для розвитку дрібної моторики, такі як: пірамідки, логіч-

ні лабіринти, планшетки. За день пацієнт працював із двома тренажерами-іграшками, по 3 хв кожною рукою. 

Іграшки-тренажери міняли й чергували щодня. 

В результаті проведених досліджень було доведено  ефективність ерготерапевтичної програми на віднов-

лення рухливосі плечового суглоба у пацієнтів з геміпарезом в в  період ремісії після інсульту. 

Після проведення тестових рухів, які лежать в основі переважної більшості повсякденних рухових  дій  лю-

дини і процесів самообслуговування, методами об’єктивної оцінки зареєстровано наступні функціональні змі-

ни: поліпшення згинання (в контрольній групі на 6%, в експериментальній групі на 10%) і відведення (в конт-

рольній групі ЛФК на 4%, в експериментальній групі ЛФК і БPP на 9%), при цьому максимум активності осно-

вного м’яза даного руху збільшується (в контрольній групі на 2,5%, в експериментальній групі на 7,5%) і змі-

щується в бік, характерний для контрольних показників.  

ВИСНОВКИ.  Таким чином, після додавання ерготерапевтичної програми до реабілітаційних заходів, пози-

тивними змінами щодо відновлення рухливості плечового суглоба є: нормалізація функціонування рухів в суг-

лобі контрлатерального боку; збільшення амплітуд основних рухів і зменшення додаткових; зменшення кілько-

сті або повне зникнення на паретичному боці м’язів, що мають два максимуму активності. Найефективніше по-

ліпшилися показники в експериментальній групі. 
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Експериментально доведено ефективність впливу підібраного комплексу працетерапії як засобу ерготерапії на 

функціональний стан хворих з інфарктом міокарду.  
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CARDIOVASCULAR DISEASE 

Onishchenko S. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: antonovaei@ukr.net 

The effect of the selected complex of occupational therapy as a means of ergotherapy on the functional state of patients 

with myocardial infarction has been experimentally proved. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серцево-судинні захворювання, незважаючи на прогрес медичної науки у XXI 

ст., продовжують охоплювати широкі верстви населення різного віку. При цьому спостерігається тенденція до 

ураження все більш молодого, працездатного населення розвинених країн, що, безсумнівно, стає причиною ро-

сту економічних витрат у вигляді тимчасової втрати працездатності, зниження ділової активності й інвалідиза-

ції контингенту, який страждає на серцево-судинні захворювання. Для успішної боротьби з хворобами серця і 

судин недостатньо лише загальнодержавних і суто медичних заходів. Дуже важливе значення має також озна-

йомлення широких верст населення з основними принципами фізичної реабілітації, впровадження нових мето-

дик ерготерапії та фізичної терапії та принципами запобігання даних захворювань [1; 2]. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Мета дослідження: виявити ефективність впливу підібрано-

го комплексу працетерапії як засобу ерготерапії на функціональний стан хворих з інфарктом міокарду. Методи 

дослідження: аналіз наукової і науково-методичної  літератури, функціональні навантажувальні тести (6-

хвилинний тест-ходьба), методи математичної статистики. 

У дослідженні взяли участь 30 осіб, які були в періоді відновлення після гострого інфаркта міокарда в карді-

ологічному відділенні   1-ої Кременчуцької міської лікарні. За методом випадкової вибірки було сформовано 

контрольну групу та експериментальну групу по 15 пацієнтів чоловічої статі в кожній. Хворі контрольної групи  

займалися за загальноприйнятою методикою із застосуванням ЛФК, лікувального масажу, фізіотерапії [3]. Хво-

рі експериментальної групи, крім загальноприйнятої методики ще відвідували заняття з ерготерапії – працете-

рапію. Запропонована програма фізичної реабілітації поділялася на три періоди: підготовчий період – прово-

дився в щадному режимі (2 тижні); основний період – проводився в щадно-тренувальному режимі (4 тижні); 

підтримувальний період – здійснювався в тренувальному режимі (6 тижнів) [4]. Працетерапію застосовували на 

заключних етапах реабілітації (6 тижнів), вона була націлена на відновлення тимчасово зниженої працездат-

ності. За методикою ерготерапії застосовували  категорію праці – підсобні роботи. Сюди входили побутові ро-

боти, аналогічні господарській роботі по системі самообслуговування в рамках необхідності відділення (вити-

рання пилу, миття підлоги, підмітання підлоги, застілання ліжок та ін.) [5]. Після проведення реабілітаційної 

роботи отримали наступні дані (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Динаміка показників шестихвилинного крокового тесту (М±m) 

Показники Експериментальна група Контрольна група 

на початку 

дослідження 

(n=15) 

через 2 

тижні 

(n=15) 

через 6 

тижів 

(n=14) 

через 12 

тижнів 

(n=14) 

на початку 

дослідження 

(n=15) 

через 2 

тижні 

(n=15) 

через 6 ти-

жні (n=13) 

через 12 

тижнів 

(n=12) 

Належна 

дистанція, м 

581,69± 

49,10  

582,51± 

48,94  

587,50± 

47,62  

595,57± 

43,50  

566,03± 

40,81  

567,56± 

40,59  

565,37± 

38,59  

558,28± 

36,44 

Пройдена 

дистанція, м 

385,80± 

96,28 

407,90± 

73,63 

434,83± 

60,33* 

475,69± 

46,55ø# 

383,63± 

95,05 

396,67± 

81,77 

400,96± 

76,93 

407,52± 

76,41 

Відсоток від 

належної 

дистанції 

66,14± 15,08  70,06± 

11,33  

74,22± 

9,81*  

80,09± 

7,74 ** 

68,51± 19,16  70,57± 

16,88  

71,56± 

16,02  

73,58± 

15,83 

Примітки: * − достовірні зміни порівняно з початковими результатами (р<0,05); 

                  ** − достовірні зміни порівняно з початковими результатами (р<0,001) 
 

Як видно з таблиці, через 6 тижнів показник частки від належної дистанції в експериментальній групі паціє-

нтів зріс на 10,9% порівняно з вихідним рівнем і становив 74,22±9,81% (р<0,05); через 12 тижнів відзначалося 

суттєве збільшення цього показника на 17,4 %, що становило 80,09±7,74 % (р<0,001). Аналізуючи результати 

показників відсоткової складової від належної дистанції в пацієнтів контрольної групи, суттєвих змін упродовж 

дослідження не відзначали. З наведених даних цілком очевидно, що хворі експериментальної групи, які додат-
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ково займалися за методикою ерготерапії, долали більшу дистанцію, ніж хворі контрольної групи, які займали-

ся за загальноприйнятою методикою фізичної реабілітації на післялікарняному етапі. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, експериментально доведено, що програма фізичної реабілітації, яка передбачає 

реалізацію таких засобів – ерготерапію у поєднанні з ЛФК, лікувальним масажем, фізіотерапією, є більш ефек-

тивною.  
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Запропоновано застосування біопрепарату «Радород» в технології компостування органічних відходів; розроб-

лено шляхи інтенсифікації процесу переробки рослинних відходів приватного та комунального секторів, сіль-

ського господарства. 
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The use of biopreparation «Radorod» in the technology of composting of organic waste is proposed; ways of 

intensification of process of processing of plant waste of private and municipal sectors have been developed, agricultur-

al waste. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У пошуку шляхів щодо утилізації органічних відходів перспективним є інтен-

сифікація процесу їх компостування, що призводить до прискорення деструкції відходів за участю мікрооргані-

змів та отримання гігієнічно безпечної нетоксичної гумусоподібної речовини – компосту, який з успіхом вико-

ристовується, по-перше, як стимулятор відновлення ґрунтових екосистем, а по-друге, – як органічне добриво 

при вирощуванні сільськогосподарських культур. Біомаса рослинних решток – органічні відходи (листяний 

опад, відходи деревини, мул стічних вод та ін.), що розкладаються у результаті деструктивної активності мікро-

організмів, можуть бути ефективно перероблені з використанням керованих біотехнологічних процесів, при 

яких відбувається часткове або повне перетворення речовин – біоконверсія. На даний час актуальним є пошук 

та впровадження нових біотехнологічних препаратів процесу біоконверсії органічних відходів в умовах інтен-

сивних моделей сільськогосподарської діяльності. До перспективних альтернативних методів органічного, еко-

логічно безпечного землеробства відносять біодинамічне сільське господарство, що виключає застосування мі-

неральних добрив, пестицидів, отрутохімікатів та передбачає виготовлення й застосування спеціальних біоди-

намічних препаратів для відновлення ґрунту, захисту та живлення рослин, утилізації рослинних залишків та ін. 

Перспективним  біопрепаратом біодинамічної технології є біодобриво «Радород», що підвищує родючість ґрун-

ту. Прикладним екологічним питанням є вивчення впливу біопрепарату на біологічну активність ґрунту, обґру-

нтування застосування «Радороду» в технології біоконверсії органічних відходів. Актуальність роботи полягає 

у вивченні можливості застосування біохімічної активності мікроценозу біодобрива «Радород» в екологічній 

біотехнології переробки органічних відходів шляхом їх компостування для вирішення регіональної екологічної 

проблеми – зменшення обсягів накопичення відходів на урбанізованих територіях. Важливим є експеримента-

льне дослідження впливу біопрепарату «Радород» на склад і біохімічну активність мікроорганізмів ґрунту, у 

тому числі – біодеструкторів гумусу, можливості прискорення процесу компостування органічних відходів 

шляхом застосування вищевказаного біодинамічного препарату. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Біодинамічне добриво «Радород» – це концентрат води та ко-

лоїдного гумусу, який виготовлений методом біологічної ферментації органічної сировини, відходів тваринни-

цтва (пташиного посліду, гною та підстилки великої рогатої худоби, свиней) з додаванням рослинної біомаси 

http://www.kdu.edu.ua/PUBL/nvv_en.php
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(тирси, соломи, торфу). До складу добрива входять макро- і мікроелементи: Нітроген – 4,5 %; Фосфор – 2,5 %, 

Калій – 1,2 %; Кальцій – 1,7 %; Ферум – 2–3 %; гумус – 26,4 % та інші складові біопрепарату. рН біопрепарату 

становить 6,8–7,4. За результатами експериментального дослідження впливу біопрепарату «Радород» на струк-

туру мікробних ґрунтових угруповань, біологічну активність ґрунтів та ростову біодинаміку сільськогосподар-

ської культури доведено, що препарат активізує мікроценоз органічного субстрату, прискорює процеси глибо-

кої мінералізації його органічної складової. У роботі обґрунтовано використання «Радороду» як якісного сер-

тифікованого біопрепарату для біоконверсії органічних відходів з метою поліпшення екологічного стану урбое-

косистем при запровадженні технології утилізації рослинних відходів приватного та комунального секторів, 

листяного опаду, деревообробних виробництв тощо. Застосування біопрепарату «Радород» в екологічній біоте-

хнології переробки відходів, а саме для інтенсифікації процесу їх компостування, вирішить проблему видален-

ня з прибудинкових територій, приватних садиб, прилеглих територій та територій підприємств міста опалого 

листя, сухої городини, обрізаного гілля кущів, дерев та інших рослинних відходів. 

ВИСНОВКИ. Запровадження розробленої технології біоконверсії органічних відходів сприятиме вирішенню 

регіональних екологічних проблем щодо удосконалення процесу їх компостування, відновлення біорізноманіт-

тя видового складу мікроценозу деградованих ґрунтів, раціонального природокористування. 
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Проведені електрохімічні дослідження, які підтвердили антирадикальні властивості антоксиданту. На  макрос-

копічному рівні підтверджена принципова відмінність механізмів інгібуваня гідроксил-радикалів та суперок-

сид-аніон-радикалів. Встановлена кореляція зміни макроскопічних параметрів процесу електровідновлення ві-

льних радикалів кисню в присутності антиоксиданту з отриманими на нанорівні результатами квантовохіміч-

них досліджень при взаємодії молекули мелатоніну із вільним радикалами кисню.  
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Conducted electrochemical studies confirmed the antiradical properties of  andioxidant. At the macroscopic level con-

firmed the fundamental difference between the mechanisms inhibition hydroxyl-radicals and superoxide-anion-

radicals.The installed correlation of changes in the macroscopic parameters of the process of electroreduction of oxygen 

free radicals in the presence of antioxidant obtained at the nanoscale results quantum chemical studies in the interaction 

of molecule of melatonin against free radicals of oxygen.  
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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 
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актуальним вивчення ефективності дії мелатоніну (МLТ) шляхом моделювання механізму його взаємодії із ві-

льними радикалами (гідроксил-радикалом (•ОН) і супероксид-аніон-радикалом (•ООˉ)) електрохімічними мето-

дами, що, дає можливість не тільки отримати обґрунтування позитивного ефекту використання антиоксидану. 

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 мелатонін фірми Merck. Сполуки використовувавли без додаткового 

очищення. Розчини мелатоніну готували безпосередньо перед вимірами.  

Раніше нами на основі моделювання взаємодії молекули мелатоніну (МLТ) з вільними радикалами •ОН  та  

•ООˉ за результатами неемпіричних квантово-хімічних розрахунків була запропонована схема перерозподілу 

електронної густини в молекулі антиоксиданту під впливом вільних радикалів кисню, яка дозволила обґрунто-

вувати мікроскопічний механізм антирадикальної активності молекули мелатоніну [1,2]. 

Для підтвердження отриманих на нанорівні квантовохімічних результатів були проведені електрохімічні до-

слідження взаємодії мелатоніну з вільними радикалами кисню у водному фізіологічному розчині шляхом елек-

трохімічного 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 електро-

літу добавками МLТ різної концентрації (рис. 1). 

При введенні у фоновий розчин  добавок MLT різної концент-

рації  спостерігали появу трьох хвиль. При цьому потенціал від-

новлення (φ) першої хвилі не змінювався, що вказує на віднов-

лення однакових по типу та формі електрохімічно активних час-

тинок (ЕАЧ). Збільшення концентрацій добавок MLT 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 + •OH → •C13H15N2O2  + H2O,       (4) 

що вказує на зменшення кількості ЕАЧ типу •OH. 

Подальше  відновленням  •OH, концентрація яких буде змен-

шуватися внаслідок реакції (4) при введенні добавок MLT буде 

спостерігатися при незмінному потенціалі (0,2 В) на електроді за 

такою реакцією: 

       (5) 

На відміну від першої хвилі спостерігається катодний зсув 

другої хвилі потенціалу відновлення, встановлений при введенні 

добавок MLT. Так як результати квантовохімічних досліджень 

взаємодії  •ООˉ з MLT не вказують на розрив водневих зв’язків в 

молекулах MLT, а вказують на вірогідність утворення комплек-

сів, то експериментально знайдений катодний зсув потенціалу 2 хвилі відновлення, однозначно вказує на про-

цес відновлення електроактивних комплексів, тип, форма і кількість яких визначається концентрацією MLT 

відносно •ООˉ. Зсув хвилі відновлення •ООˉ в присутності MLT – в бік збільшення. Таке обґрунтування зсуву 

другої хвилі процесу одноелектронного відновлення ЕАЧ корелює із результатами квантовохімічної оцінки 

значень енергії активації при одноелектронному переносі заряду, які різняться для «ізольованої» молекули 

•ООˉ та комплексі {MLT•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 розрахун-

ків.  

ВИСНОВОК. На макроскопічному рівні підтверджена принципова відмінність встановлена теоретично 

механізму інгібуваня молекулами антиоксиданту гідроксил- та супероксид-аніон-радикала. Встановлена коре-

ляція зміни макроскопічних параметрів процесу електровідновлення вільних радикалів кисню в присутності 

антиоксиданту з отриманими на нанорівні результатами квантовохімічних досліджень при взаємодії молекули 

мелатоніну із вільним радикалами кисню. 
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Рисунок  1 – Диференціальні вольтампе-

рограми відновлення АФК на мідному 

катоді на фоні 0,1М NaCl у воді (1) в при-

сутності різних концентрацій  MLT:  2 –

0,39; 3 – 0,74; 4 – 1,07; 5 – 1,67; 6 – 
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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ПРОГРАМ У ЛІТНІХ  

ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ 
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Розглянуто доцільність розробки та впровадження рекреаційно-оздоровчих програм для дітей-підлітків у літніх 

оздоровчих таборах. Запропонована модель впровадження рекреаційно-оздоровчої програми, спрямована на 

залучення дітей до занять фізичними вправами та самостійне складання рекреаційно-оздоровчої програми. 

Ключові слова: літній оздоровчий табір, рекреаційно-оздоровча програма. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Демократизація української держави сприяє радикальним трансформаціям бага-

тьох сфер життя суспільства, їхнього характеру, ступеня інтенсивності та сили впливу, що залежать від стану 

політичної ситуації, економічних зрушень, змін у соціальній структурі суспільства. Одним із характерних про-

явів нових тенденцій стала модернізація рекреаційнооздоровчої діяльності підростаючого покоління України. 

Оздоровлення і відпочинок підлітків у літній період часу набуває все більшого значення на фоні рівня здоров’я, 

рухової активності сучасного підлітка. Одним з основних місць відпочинку і оздоровлення підлітків під час лі-

тніх канікул є літні оздоровчі табори (ЛОТ). Широкі можливості для підлітків надає табір, у якому може не 

тільки оздоровитись і змістовно провести своє дозвілля, але й випробувати себе в різних видах діяльності [5]. 

Найсприятливіші умови для фізичного виховання школярів, використання в цьому процесі всіх відомих засобів 

створюються в літніх оздоровчих таборах. Наявність достатньої кількості інвентаря та обладнання, націленість 

усього колективу табору на масово-оздоровчу і спортивну роботу, постійний контроль за її перебігом сприяють 

розв'язанню цих питань на належному організаційному і методичному рівні [1, 2]. Але успішне виконання про-

грами фізичного виховання школярів у таборі значною мірою зумовлене попередньою роботою фізкультурного 

керівника та начальника табору, що полягає у створенні матеріальної бази, своєчасному плануванні та інструк-

туванні педагогічного персоналу [4]. Робота в таборі повинна бути своєчасно і чітко спланована з урахуванням 

кількості тих, хто відпочиває, наявної бази, рівня підготовленості педагогічного колективу й традицій табору 

[3]. Характерним явищем в оздоровчих літніх таборах є те, що фізичне виховання як організований процес 

впливу на дітей завдяки заняттям фізичними вправами, гігієнічних заходів і природних сил для забезпечення 

необхідного рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості поступово посіло провідне місце серед різних 

видів виховання в установах дитячого відпочинку в літній канікулярний період [3].     

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ . Стало правилом, що в літніх ЛОТ на різноманітні види 

фізичної активності щодня відводиться від 4-5 до 6-7 годин, що за умови раціонального використання цього 

часу відкриваються можливості для зміцнення здоров’я дітей. Як стверджують деякі зарубіжні і вітчизняні дос-

лідники, фізична культура і спорт за своєю значущістю стоять на першому місці серед інших видів діяльності 

школярів у дитячому оздоровчому таборі, а за інтенсивністю виховного спілкування 21 день табірної зміни 

прирівнюється одному навчальному року. Умови ЛОТ дозволяють визначити правильний режим фізичної акти-

вності для дітей і підлітків саме в літній період, що є сильним оздоровчим засобом. Організовані заняття фізич-

ними вправами, ранковою гімнастикою, спортивними іграми й розвагами, спортом, участь у походах та екскур-

сіях привчають дітей до активного способу життя в плані саме фізичної активності і роблять його в подальшо-

му природною потребою. Нами підтверджені дані актуальності використання рекреаційних занять із метою за-

доволення емоційно-психологічних, пізнавальних та біологічних (рухова активність) потреб дітей 11 – 14 років.  

Інноваційні підходи до організації роботи рекреаційно-оздоровчої діяльності в ЛОТ, як і динаміка їх розвитку, 

зумовлені переосмисленням традиційних уявлень про елітарність рекреаційної установи та про її консерватив-

ність, сучасним розумінням рекреаційного закладу як осередку активного відпочинку, відновлення, оздоров-

лення, спілкування, задоволенням широкого спектру потреб населення. Теоретичні дослідження дозволили роз-

робити модель впровадження рекреаційно-оздоровчої програми у практику роботи ЛОТ, яка включає компоне-
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нти, конкретні етапи, завдання, засоби, форми і методи організації, очікувані результати; розкрити організацій-

но-педагогічні умови ефективного впровадження запропонованої моделі в практику роботи ЛОТ.  Критеріями 

успішної рекреаційно-оздоровчої програми в ЛОТ можна вважати впровадження рекреаційно-оздоровчих засо-

бів та заходів відповідно до потреб молодших підлітків, залучення до активної рекреаційно-оздоровчої діяльно-

сті дітей 11-14 років. При розробці структурно-функціональної моделі рекреаційно-оздоровчої програми врахо-

вані основні принципи рекреаційно-оздоровчої діяльності системності, як цілеспрямована, системна організація 

рекреаційної діяльності з метою раціонального використання вільного часу, розвитку соціальної активності та 

індивідуальної ініціативи людини, відволікання її від асоціальної поведінки; добровільності як певна незалеж-

ність дозвілля, відсутність регламентації з боку держави та інших структур; вільний вибір рекреаційно-

оздоровчих занять; доступності та якісності рекреаційних послуг як задоволення потреб і запитів дітей 11-14 

років, систематичне вивчення їхніх бажань, прогнозування розвитку рекреаційно-оздоровчої сфери; відповідно-

сті рекреаційних послуг місцевим умовам – соціально-демографічним, економічним, культурно-освітнім, полі-

тичним, практичній діяльності дитини; принцип інтересу (зацікавленість) – цей принцип враховує інтереси 

особистості, їх задоволення, формує нові духовні цінності та пробуджує нові потреби і запити дитини. 

Об’єктами впровадження моделі організації рекреаційно-оздоровчої діяльності виступив літній оздоровчий та-

бір «Сонячний», с. Оменльник, Полтавської області. Модель впровадження рекреаційно-оздоровчої програми і 

включала три взаємопов’язані етапи: підготовчий (1-3 дні), основний (4-13 дні), підтримуючий (14-21 дні). Тех-

нологічна модель реалізації рекреаційно-оздоровчої програми  в літньому оздоровчому таборі Під час нашого 

дослідження програмою передбачено навчити респондентів самостійно складати рекреаційно-оздоровчу про-

граму. Найбільш популярними серед дітей 11-14 років є такі види рекреаційних занять для складання програм: 

для дівчаток – рухливі і спортивні ігри (32,8%), танці (22,8%); оздоровчі види гімнастики (15,9 %); для хлопчи-

ків – рухливі й спортивні ігри (38,7%). У результаті проведених досліджень визначено рекреаційні потреби та 

фактори, що впливають на вибір форм і видів рекреаційно-оздоровчих занять різних соціально-демографічних 

груп населення. Встановлено, що основними факторами, що впливають на вибір рекреаційно-оздоровчих занять 

є реалізація через фізичні вправи широкого спектру потреб, орієнтованих на самовиявлення, досягнення краси, 

доброго самопочування та позитивних емоцій, на зміну діяльності, активне проведення вільного часу, участь в 

ігровій і освітній діяльності, оздоровлення. Нами були виділені психосоціальні чинники, пов'язані з руховою 

активністю дітей. Чинниками, що сприяють збільшенню обсягу рухової активності є: підтримка друзів, особис-

тий приклад батьків, соціальна настанова на заняття фізичною активністю, зменшення часу, що приділяється 

перегляду телепередач й іграми на комп'ютері, заохочення оточуючими, прагнення до змагальності, соціальна 

підтримка, можливість використання спортивних споруджень, устаткування й інвентарю, почуття впевненості в 

собі, соціокультурна приналежність.  

ВИСНОВКИ. Результати дослідження показали, що ефективність впровадження дає високу результатив-

ність за такими параметрами: підвищення рівня показників рухової активності, психоемоційного стану; зрос-

тання мотивації до рекреаційно-оздоровчих занять; покращення рівня здоров’я дітей, залучення підлітків до 

регулярних занять фізичними вправами і можливістю самостійно складати рекреаційно-оздоровчі програми.  

Перспективи подальшого дослідження полягають у реалізації та практичній апробації рекреаційно-оздоровчих 

програм у літніх оздоровчих таборах з урахуванням територіального розміщення табору, матеріально-

технічного забезпечення, мотивації та зацікавленості дітей, підвищення рівнів рухової активності, підняття на-

строю, самопочування.   

ЛІТЕРАТУРА 

1. Барканов С. Программа переподготовки руководящих кадров для учреждений отдыха и оздоровления де-

тей (лагерей, центров, баз) различной ведомственной принадлежности / С. Барканов, М. Журавлев. // Народное 

образование. – 2005. – № 3. – С. 93-96. 

2. Коваленко Є. І. Конончук А.І. та ін. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі / Є.І. Коваленко, А.І. 

Конанчук. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

3. Короп Ю. А. Физическое воспитание в спортивно-оздоровительных лагерях / Ю.А. Короп, С.Ф. Цвек. – 

К.: Здоров’я, 1988. – 136 с.  

4. Таран Ю. Социально-педагогическая деятельность детского оздоровительного лагеря / Ю. Таран // На-

родное образование. – 2004. – № 3. – С. 89-94.  

5. Фришман И. Детский оздоровительный лагерь как воспитательная система / И. Фришман // Народное об-

разование. – 2006. – № 3. – С. 77-81. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РУХІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Десятнікова Н.В. Миславська А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, г. Кременчук, Україна, 39600. 

Розглядається застосування спортивних тренажерів для формування рухів на заняттях з фізичного виховання 

студентів . 

Ключові слова: фізична підготовленість, фізичний розвиток, фізичні вправи, спортивні тренажери. 
 

 



 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  

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

 

 

49 

USE OF SPORTS TRAINERS FOR FORMING MOVEMENTS IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

Desyatnikova N.V. Myslavsʹka A  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. 

In this article application of sport training apparatus for forming movements on lessons of physical education of 

students in higher educational technical establishments is considered 

Key words: physical training, physical development, physical exercises, sport training apparatus. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Низька фізична підготовленість і фізичний розвиток студентської молоді - одна 

з досить серйозних проблем. Реальний обсяг їх рухової активності не забезпечує повноцінного розвитку і зміц-

нення здоров'я. Здоров'я студентів і їх фізична підготовка традиційно вважаються однією з найважливіших со-

ціальних завдань суспільства. Успішна підготовка висококваліфікованих кадрів тісно пов'язана зі зміцненням 

здоров'я, підвищенням працездатності студентської молоді. У сучасних умовах ця група молоді відчуває найбі-

льший негативний вплив навколишнього середовища, тому що їх статеве та фізичне становлення збігається з 

періодом адаптації до нових, змінених для них умов життя, навчання, високим розумовим навантаженням. 

Проблема стану здоров'я студентів була і залишається одним із пріоритетних і носить воістину стратегічний 

характер. Проблема збереження і зміцнення здоров'я студентської молоді складна і багатогранна. У сучасних 

умовах у зв'язку зі зміною економічної ситуації потрібно нових підхід до її вирішення [1, 3]. Загальна фізична 

підготовленість людини залежить від багатьох факторів як природних, так і соціальних, але головне - вона ке-

рована. За допомогою відповідним чином підібраних і організованих заходів (фізичних вправ в т.ч.) можна пев-

ною мірою змінювати в необхідному напрямку показники фізичного розвитку та функціональної підготовлено-

сті організму [4, 5]. Можливості різних видів спорту в зміцненні здоров'я, корекції статури і постави, підвищен-

ня загальної працездатності, психічної стійкості, нарешті, в самоствердженні дуже великі. При цьому здоров'я 

виступає як провідний чинник, який визначає не тільки гармонійний розвиток молодої людини, а й успішність 

освоєння професії, плідність його майбутньої професійної діяльності. Однією з можливостей, яка спрямована 

на зміцнення здоров'я, є застосування на заняттях з фізичного виховання різноманітних оздоровчих технологій. 

Їх використання вимагає застосування спортивних тренажерів, які формують на заняттях різноманітні рухи. Всі 

спортивні тренажери, в залежності від спрямованості їх штучного втручання в реальні умови змагальної діяль-

ності, можна розділити на три класи: сприяють формуванню рухів; моделюють кошти пересування; моделюють 

дії партнерів, суперників, глядачів. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Центральною проблемою теоретичної концепції штучної 

керуючої середовища (ІКС) є проблема взаємодій тренажерів, що реалізують ІКС, з займаються, оскільки саме 

ці взаємодії, їх енергетичний, інформаційний, часовий та інші аспекти зумовлюють плановані зміни необхідних 

якостей людини, що сприяють досягненню мети формування рухів на заняттях з фізичного виховання [2, 3, 4]. З 

огляду на наш досвід застосування тренажерів на заняттях з фізичного виховання зі студентами вузів і сучасні 

наукові досягнення в галузі створення тренажерів, виділимо основні способи їх впливу на що займається в про-

цесі виконання рухового завдання. Першим способом створення штучних умов формування рухів є зміна на-

ступних параметрів: ширини, висоти, кута нахилу, площі опори; пружності, рухливості і коливань взаємодію-

чих з займаються предметів, снарядів і опори; дії сили тяжіння займається і снаряда; опору середовища; швид-

кості її переміщення щодо займається і т. п. Даний спосіб впливу зводиться до зміни фізико-хімічних властиво-

стей середовища, підгонці її до можливостей займається з метою їх максимальної реалізації. Разом з тим займа-

ється надана повна свобода у виборі способу виконання рухів. Другий спосіб впливу тренажерів на що займа-

ється - це програмування з їх допомогою тривалості, темпу, ритму та інших характеристик рухів і здійснення 

опосередкованого (через зоровий, слуховий та інші аналізатори) стимулюючого впливу на займається. Даний 

спосіб більш активно впливає на спортсмена, оскільки програмує тимчасову компоненту руху і, на відміну від 

першої, задіє інформаційний канал зв'язку. Як третій спосіб створення штучних умов можна виділити обме-

ження, нераціональних траєкторій і положень ланок тіла що займається і снаряда, що призводять до енергетич-

них втрат, розсіюванню енергії і т. П. Цей спосіб, на відміну від перших двох, представляючи інформацію у 

вигляді оптимальних копірів окремих точок, ще більшою мірою регламентує дії займається, організовуючи 

просторові орієнтири і обмеження і направляючи розгортання рухів в потрібне русло. Четвертим способом 

впливу тренажерів на що займається є надання узагальненої фізичної допомоги у вигляді тяги, яка додається до 

його тіла (як правило, в області загального центру маси - ЗЦМ) у напрямку вгору, вперед, вперед-вгору, по ко-

лу, тому, вниз; поштовху; обертання тіла що займається навколо осі, що проходить в районі ОЦМ, і ін. Цей 

спосіб створює ІКС, яка може активно впливати на спосіб виконання вправи і допомагає реалізовувати програ-

ми переміщення ЗЦМ тіла що займається (програму місця), його обертання (програму орієнтації), а також оби-

дві ці програми одночасно. П'ятий спосіб впливу тренажерів на що займається полягає в управлінні його сугло-

бовими рухами в одному, двох або кількох суглобах. Даний спосіб, забезпечуючи за допомогою ІКС виконання 

тієї чи іншої частини (елементів) програми, дозволяє спортсмену з найперших спроб освоювати оптимальний 

варіант рухової дії. Підкреслимо, що в цьому випадку активність ІКС досягає, в порівнянні з перерахованими 

способами, свого максимуму, забезпечуючи відтворення тих чи інших суглобових рухів. Шостий спосіб впливу 

тренажерів на що займається полягає в здійсненні електростимуляції тих чи інших м'язових груп. На відміну 

від п'ятого способу, в якому тренажери відтворюють кінематику суглобових рухів людини ззовні, в даному 

способі технічні засоби найактивнішим чином втручаються в процес управління руховою дією шляхом моде-
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лювання командних (еферентних) сигналів до м'язів займається. Відповідно до виділених способами впливу 

ІКС на що займається розділимо тренажери розглянутого класу на шість груп. Підкреслимо, що зі збільшенням 

порядкового номера групи тренажерів активність стимулюючого і енергосилового впливу ІКС на що займаєть-

ся в процесі виконання завдання збільшується від «підгонки» до можливостей займається до відтворення за 

нього окремих суглобових рухів. Тому доцільно групи, а точніше способи впливу на що займається, відповідно 

до яких утворені ці групи, назвати рівнями - від першого до шостого, підкреслюючи тим самим їх зростаючий 

вплив на що займається в процесі виконання вправи. 

ВИСНОВКИ Аналіз наявних, а також теоретично можливих конструкцій тренажерів показує існування при-

строїв, що реалізують не один, а кілька з перерахованих способів (рівнів) впливу на що займаються. 2. У зв'язку 

з цим пропонується ввести ще одне поняття - порядок тренажерів, номер якого буде позначати кількість спосо-

бів впливу на що займаються реалізованих тренажерами тих чи інших груп. Таким чином, збільшення порядку 

тренажерів відповідає зростанню активності ІКС, вплив якої на займаються стає все більш складним і універса-

льним. 3. Необхідно дотримуватися педагогічні принципи на заняттях з фізичного виховання з застосуванням 

тренажерів - поступовості і доступності, особливо при збільшенні обсягу і інтенсивності навантаження. 
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Показана необхідність лікарського контролю у заняттях фізичними вправами, запропоновано декілька тестів, 

використаних у самостійних тренуваннях студентів. 
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The necessity of medical control is underlined during the physical training process and a number of evaluating tests are 

offered and got through the approbation for students’ self-training. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ : На думку фізіологів і фахівців в області рухової активності, потреба в русі є 

потреба така необхідна і нагальна для життєдіяльності людини, як і потреба в задоволенні почуття спраги і го-

лоду. Регулярні заняття фізичними вправами і прилучення студентської молоді до фізичної культури - важлива 

складова у формуванні здорового способу життя. Поряд з широким розвитком і подальшим вдосконаленням 

організованих форм занять фізичною культурою вирішальне значення мають самостійні заняття фізичними 

вправами. Сучасні складні умови життя диктують більш високі вимоги до біологічних і соціальних можливос-

тей людини. Всебічний розвиток фізичних здібностей людей за допомогою організованої рухової активності 

(фізичного тренування) допомагає зосередити всі внутрішні ресурси організму на досягненні поставленої мети, 

підвищує працездатність, зміцнює здоров'я. Знати свій стан здоров'я, фізичні та психофізичні можливості, вміти 

порівнювати їх, бачити результати вольової роботи над собою, навчиться представляти рівні своїх можливостей 

для досягнення поставлених цілей - ось далеко не повний перелік можливостей, які забезпечуються регулярни-

ми тренуваннями. Але це можливо тільки лише при систематичних і регулярних заняттях фізичною культурою 

і спортом. Звичайно, займатися один раз в тиждень, це дуже мало, хоча і регулярно. Уявіть, що вас годували б 

один раз в тиждень, але ж фізичні вправи не що інше, як їжа для м'язів, а вони вимагають більшого. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗЕЛЬТАТИ  ДОСЛІДЖЕННЯ: Для підтримки фізичної форми на певній рівні слід за-
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йматися не менше двох разів на тиждень. Підвищити рівень фізичної підготовленості можна, займаючись три 

рази в тиждень. Досягненню відчутного спортивного результату сприяють 4-5-разові тренувальні заняття. 

Стрімке падіння інтересу у студентів до занять з фізичного виховання, що і знаходить своє відображення в від-

відуваності цих занять. Тому основне навантаження переміщається на самостійні заняття. І, очевидно, там тре-

ба шукати «загублені відсотки». З цього випливає, що головне завдання обов'язкових занять - навчити студента 

правильно будувати заняття, дозувати навантаження і контролювати їх вплив на своє здоров'я. Основне призна-

чення календарних занять з фізичного виховання - зацікавити, прищепити любов, звичку і усвідомлення необ-

хідності самостійних занять протягом життя з подальшим залученням своїх дітей до активних занять спортом. 

Фізична культура і спорт у вузі бачаться як найважливіший фактор інформаційно-виховного середовища, оріє-

нтованої на вдосконалення особистості, виховання громадянина, формування професіонала, вчить підбору 

спортивних навантажень в залежності від стану здоров'я, фізичного «недорозвинення» та інших недоліків сту-

дентів. Лікарський контроль є складовою частиною фізичної культури. Він сприяє правильній організації про-

цесу фізичного виховання, допомагає ефективному підбору, використання засобів і методів фізичного вихован-

ня з метою оздоровлення, сприяє раціональній організації спортивного тренування для досягнення високих ре-

зультатів у спорті, нарешті, лікарський контроль встановлює несприятливий вплив занять фізичними вправами 

в разі їх неправильного застосування. Без систематичного лікарського контролю не можна здійснювати фізичне 

виховання осіб, які мають вади у фізичному розвитку і відхилення в стані здоров'я. Відомо, що заняття фізич-

ними вправами і спортивне тренування приносять користь тільки в тому випадку, якщо засоби і методи фізич-

ного виховання підібрані відповідно до фізичним розвитком і станом здоров'я що займаються. Для самого фізи-

чно слабкого, хворобливого людини можуть бути підібрані такі засоби і методи фізичного виховання, які зміц-

нять його, зроблять здоровим, сильним і працездатним. Лікарсько-педагогічні спостереження і контроль здійс-

нюються лікарем по фізконтролю, тренером, викладачем і проводяться в процесі навчально-тренувальних за-

нять, фізкультурно-масових заходів, змагань для з'ясування організації та умов проведення занять, використан-

ня методики, обсягів та інтенсивності навантаження, відповідності її рівнями підготовленості студентів , гігіє-

нічних вимог до одягу і взуття, виконання заходів з профілактики травматизму. Навчання технології стеження 

за своїм здоров'ям - одна з головних задач вузівської фізичної культури, і достатній рівень умінь і навичок са-

моконтролю (ведення щоденника самоконтролю, правильна самооцінка на основі аналізу даних щоденника) - 

досягнення однієї з цілей вузівської фізичної культури. Регулярно аналізуючи стан свого здоров'я, дані тесту-

вання і проведення різних проб, студент отримають можливість коригувати обсяги праці і відпочинку, час для 

відновлення, вибирати засоби підвищення фізичної і розумової працездатності, вносити необхідні зміни в влас-

ний стиль і, можливо, спосіб життя. Всі дані обов'язково повинні фіксуватися в журналі (щоденнику) самоконт-

ролю для подальшого аналізу через певні проміжки часу: на початку і наприкінці місяця, семестру, навчального 

року. Як правило, кількість показників самоспостереження не перевищує двадцяти і не повинно бути менше 5-

8. Ми пропонуємо 12-13. Інформативність показників залежить від виду спорту, системи занять. Для займають-

ся циклічними видами спорту важливі акцентовані спостереження за частотою серцевих скорочень, артеріаль-

ним тиском, життєвою ємністю легень, витривалістю. Для займаються ациклическими видами спорту (важка 

атлетика, єдиноборства і т.п.) важливо стежити за масою тіла, розвитком силових якостей і т.п. До суб'єктивних 

показників слід віднести оцінку самопочуття, настрою, сну, апетиту, больових або інших, які раніше не виявля-

лися відхилень. Їх короткі характеристики знаходяться в межах: погано, задовільно, добре і оцінюються за п'я-

тибальною системою. До об'єктивних параметрів належать ті, які можна оцінити і висловити кількісно, що ду-

же важливо для стеження за динамікою (антропометричні дані, показники фізичного розвитку, підготовленості, 

функціонального стану). Консультація, отримана у тренера, викладача фізичного виховання, лікаря по фізконт-

ролю, може набагато розширити можливості самоспостереження, самооцінки, самоконтроля. Ми пропонуємо 

найбільш інформативні та доступні, на наш погляд, тести для оцінювання своєї фізичної підготовленості, функ-

ціонального стану основних систем організму, що забезпечують його працездатність: 1. Облік самопочуття, 

сну, апетиту, які відзначаються в щоденнику самоконтролю за п'ятибальною шкалою. 2. Облік втоми, млявості, 

дратівливості. 3. Вимірювання ваги тіла. 4. Вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС) до навантаження, 

відразу після навантаження, через 1 і 3 хвилини після навантаження - тест на відновлення. 5. Ортостатична 

проба. Необхідно виміряти пульс (ЧСС) у положенні лежачи після сну, потім в положенні сидячи і стоячи. 6. 

Індекс Руф'є. 7. Проба на затримку дихання - на видиху і на вдиху, проба Штанге, проба Генчі. 8. Життєва єм-

ність легенів. 9. Показники фізичної підготовленості: - присідання на одній нозі, - підтягування на перекладині, 

- згинання та розгинання рук в упорі лежачи, - визначення стрибучості по Абалакова. Серед різноманіття само-

стійних тренувальних занять найбільш доступними і корисними засобами фізичного тренування є ходьба і біг 

на відкритому повітрі в умовах лісопарку, плавання, ходьба і біг на лижах, їзда на велосипеді, різні види аеро-

біки ритмічної гімнастики, атлетична гімнастика і ін.  

ВИСНОВКИ. Самостійні заняття студентів по фізичної культури, сприяють підвищенню фізичної підготов-

леності, підвищують інтерес до предмета «фізична культура», допомагають зосередити всі внутрішні ресурси 

організму н досягненні поставленої мети, підвищують працездатність, зміцнюють здоров'я. 
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МЕТОДИ РОБОТИ НАД ПСИХОЛОГІЧНИМ СТАНОМ СПОРТСМЕНА У ВОЛЕЙБОЛІ 

Кулик І.Г., Петруніч Є. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, г. Кременчук, Україна, 39600. 

Розглянуто методи роботи над психологічним станом спортсмена, як під наглядом тренера, так і самостійні, 

такі, що мають ефективні результати в цій області. Велику увагу приділено розгляду такої проблеми, як зни-

ження відчуття тривоги, хвилювання та емоційної нестабільності, рішенню проблеми адаптації до фізичних 

навантажень. 

Ключові слова: спеціальна психологічна підготовка, вербальні засоби гетерорегуляціï, індивідуалізація психо-

логічної підготовки у волейболі. 

 

METHODS OF WORKING ABOUT THE PSYCHOLOGICAL STATE OF THE SPORTSMAN IN 

VOLLEYBALL 

Kulik I., Petrunich E 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600.  

The methods of prosecution of the psychological state of sportsman are examined in the article, both under the 

supervision of trainer and independent, having effective results in this area. Large attention is spared consideration of 

such problem, as a decline of sense of alarm, agitation and emotional instability and decision of problem of adaptation 

to the physical loadings. 

Key words: special psychological preparation, verbal facilities of geteroregulyations, individualization of psychological 

preparation is in volley-ball. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Волейбол пред'являє великі вимоги до вольових якостей спортсменів. При рів-

ному технічному і тактичному майстерності перемагає команда, гравці якої виявляють велику волю до перемо-

ги. У процесі навчально-тренувальної роботи і змагань перед спортсменами виникає велика кількість об'єктив-

них і суб'єктивних труднощів, подолання яких вимагає різних вольових якостей. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Особливу роль в спеціальній психологічній підготовці відіграє 

процес формування соціального мікросередовища в команді - що постійно здійснюється в тренувальному про-

цесі, безпосередньо перед іграми набуває особливої гостроти. Тренер підбирає способи психічної ізоляції «ски-

гліїв» і прагне підвищити активність «оптимістів», створює в команді обстановку спокійної, ділової впевненос-

ті, особливу увагу приділяє психічному стану лідерів і маргіналів. При перегляді відеозаписів гри суперників 

ненав'язливо звертається увагу не стільки на його сильні, скільки на слабкі сторони, особливо якщо помітні мо-

менти розгубленості команди. При перегляді власних ігрових дій виділяються приклади успішних дій тих, хто в 

даний момент не відчуває впевненості в своїх силах, і тих же маргіналів. У цей період тренер використовує ве-

рбальні (словесні) психолого кошти гетерорегуляціі (впливу на спортсмена з боку). Серед них: 1. Створення 

внутрішніх психічних опор. Цей прийом застосовується в останніх тренувальних мікроциклах і найбільш ефек-

тивний по відношенню до чутливих, емоційно реактивним, неврівноваженим спортсменам. Він ґрунтується на 

тому, що переконання спортсмена в його високий потенціал штучно підкріплюється створенням умов, при яких 

потенціал повинен проявитися. 2. Раціоналізація. Це універсальний засіб підходить для будь-яких спортсменів, 

особливо - для недовірливих, яких в волейболі чимало, і гравців з ознаками психічного пересичення. Полягає в 

раціональному поясненні тренером механізмів виникають несприятливих станів з метою їх об'єктивної оцінки і 

логічного пошуку шляхів не тільки виходу з несприятливого стану, але і використання його для підвищення 

рівня активації. Його може виконати і сам спортсмен в формі самонавіювання. 3. Сублімація. Прийом полягає в 

штучному витісненні одного настрою іншим завдяки зміні мотивації, переориентировке щодо розв'язуваних в 

грі завдань. Тут існує принцип «білої мавпи» (Ходжа Насреддін обіцяв юрбі чудо за умови, що в цей час ніхто 

не буде думати про білу мавпу; дива не відбулося, але люди зізналися, що мимоволі думали про заборонному). 

Так і в спорті: якщо намагатися не думати про результат майбутньої гри, але мимоволі тільки про це і будеш 

думати. Найчастіше сублімація полягає в «перекладі» суджень спортсмена з емоційно забарвленої оцінки най-

більш ймовірного результату гри в сферу технікотактіческого її змісту ( «Головне - підстраховувати наш блок», 

«Краще буду подавати не так потужно, але безпомилково» і т.д.). Особливо потребують сублімації спортсмени 

зі слабкою нервовою системою або втратили віру в свої можливості внаслідок спортивних або життєвих невдач 

і травм. 4. Десенсибілізація, моделюються несприятливі психічні стани в грі (рекомендується застосовувати за 

один-два дні до відповідальної гри). Після релаксації спортсмен подумки програє несприятливі ситуації, які 

були реально в інших іграх, краще за все з тим суперником, з яким належить грати. При цьому виникають нега-

тивні емоції грають роль «очищення» (катарсису). На жаль, такий засіб протипоказано особливо недовірливим 

спортсменам. А після неприємних впливів згадується, навпаки, успішна гра з навіюванням, що тепер буде тіль-
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ки так. 5. деактуалізація. Полягає в штучному заниженні сили суперника в майбутній грі. Розрізняються пряма 

деактуалізація, коли показуються його реальні слабкості, і непряма, коли навмисно виділяються ті сильні сто-

рони конкретного спортсмена або всієї команди, яким суперникові нічого протиставити. Для застосування та-

кого вербального впливу потрібен тонкий психологічний підхід і педагогічний такт тренера, інакше занадто 

прямолінійним переконанням можна домогтися негативного ефекту [1]. Психологічна підготовка до конкрет-

них змагань - здійснюється на базі загальної психологічної підготовки і пов'язана з вирішенням завдань, поста-

влених перед спортсменами в конкретному змаганні. До них слід віднести: 1.Осознаніе гравцями особливостей 

і спортивних завдань майбутньої гри. 2. Вивчення умов майбутніх змагань (час і місце ігор, освітленість, тем-

пература і т. П.). 3. Вивчення сильних і слабких сторін противника і підготовка до дій з урахуванням цих особ-

ливостей. 4. Усвідомлення і оцінка власних можливостей зараз. 5. Подолання негативних емоцій, викликаних 

майбутньою грою. 6. Формування твердої впевненості в своїх силах і можливостях у виконанні поставлених 

завдань у майбутній грі. Кожен волейболіст відчуває перед грою, як і під час поєдинку, складні емоційно-

вольові стани, які надають позитивний і негативний вплив на його спортивні дії, чим і обумовлюється перебу-

дова психологічних і фізіологічних процесів в організмі. Одні волейболісти відчувають емоційний підйом, впе-

вненість в своїх силах. Це підвищує готовність організму до виконання майбутніх спортивних дій. У інших гра-

вців виникають перезбудження або апатія, невпевненість, страх поразки, що знижує готовність організму і мо-

жливості спортсмена. Дуже часто доводиться зустрічатися з волейболистами, які в процесі тренувань демон-

струють високу майстерність, але під час гри їх часом важко впізнати: вони виглядають як недосвідчені новач-

ки. Один з основних факторів, що впливають на рівень готовності, - емоційний стан перенапруження або, на-

впаки, апатії перед грою. Такий стан прийнято називати передстартовим. Розрізняють чотири види передстар-

тових станів: 1) стан бойової готовності; 2) стартова лихоманка; 3) стартова апатія; 4) стан самозаспокоєння. Є 

ще безліч проміжних передматчеве станів. Подолання негативних емоційних станів і їх регулювання може бути 

здійснено за допомогою спеціальних прийомів, систематизованих О.А. Чернікова. Вони зводяться до наступно-

го: 1. Свідоме придушення спортсменом негативних емоцій. Волейболіст не повинен зовні виражати сильне 

хвилювання, невпевненість. Навпаки, мімікою, рухами він повинен намагатися висловити стан впевненості, 

бадьорості. 2. Застосування в розминці спеціальних вправ, рухів, різних за швидкістю, темпу, амплітуди, м'язо-

вого напруження (в залежності від особливості емоційного стану), які можуть знизити збудження або зняти 

стан пригніченості. 3. Регуляція дихання за допомогою спеціальних дихальних вправ (по глибині, інтенсивнос-

ті, частоті, ритму, тривалості). 4. Застосування спеціального масажу, який надає на спортсмена заспокійливу 

або збудливу дію. 5. Вплив на різні аналізатори в першу чергу на зір і слух. Рекомендуються прогулянки, відві-

дування музеїв, рибалка, оскільки все це впливає заспокійливо. Вплив музики на емоційний стан відомо усім. В 

одних випадках музичний супровід сприяє бадьорому, веселому настрою, підвищує тонус, в інших - заспокоює. 

Певний вплив чинить колір. Так, червоний колір діє на психіку людини збудливо, а зелений, навпаки, заспокій-

ливо. Різкі звуки, темпова ритмічна музика, яскраве світло, насичене забарвлення, міцний запах, гострий смак - 

емоційно збуджують. А слабкі, помірні або монотонні зорові, слухові та інші подразники заспокоюють. 6. 

Вплив за допомогою слова. Словом можна людини окрилити, вселити в нього впевненість, порадувати, заспо-

коїти і, навпаки, засмутити. Велику роль відіграє застосування самонаказ, самоободреніе, самопобужденія ( «я 

виграю», «я доб'юся», «я повинен» і т. П.). 7. Умисне зміна спрямованості і змісту думок і уявлень. 8. Довільна 

зміна спрямованості і зосередженості уваги. Зосередження уваги на негативних переживаннях підсилює їх і, 

навпаки, відволікання від них уваги - послаблює. 9. Застосування прийомів аутогенного тренування з метою 

зняття або зниження впливу несприятливих емоцій перед грою і зняття зайвого нервового збудження [2]. Пси-

хічний стан волейболіста, особливо перед грою, багато в чому визначається індивідуальними особливостями 

властивостей нервової системи. Спортсмени з неврівноваженою нервовою системою можуть швидко переходи-

ти зі стану підвищеного збудження в загальмований. Вони упевнені в своїх силах, то стають песимістами. Такі 

спортсмени повинні розминатися довго і інтенсивно. У першій частині розминки - спокійні, розмашисті, широ-

кі руху, які знімають відчуття скутості, у другій - переважно стрибкові вправи. У паузах - дихальні вправи (по-

вне дихання). Вправи з м'ячем важливо починати з точних, ретельно контрольованих рухів: недбалість перед 

грою таким спортсменам протипоказана. Також ретельно виконуються ідеомоторні дії. Відомо, що певного 

складу людей відповідають певні реакції на ту чи іншу напружену обстановку. Це стосується і темпераменту, і 

характеру. У волейболі при виборі засобів психічного впливу необхідно враховувати не тільки тип темперамен-

ту чи характеру спортсмена, але і специфіку ігрового амплуа. 

ВИСНОВКИ. Всі ці методичні рекомендації є лише канвою, яка визначає практичні шляхи психологічної 

підготовки волейболістів. Реально має бути так: скільки є спортсменів, стільки повинно бути систем підготов-

ки. Для цього необхідно вивчення психологічних особливостей волейболістів і засобів психорегуляції, най-

більш відповідають специфіці ігрової діяльності волейболістів. Поки таких досліджень явно недостатньо. Пер-

спектива дослідження спрямована на подальше вивчення і розробку практичних рекомендацій і методів психо-

логічної підготовки спортсменів у волейболі.  
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ІНТЕГРАЦІЯ МЕДИЦИНИ І ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ'Я 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ 

Сорокіна С.О., Сорокін Є.Р. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
В Україні в стані гіподинамії перебуває 84-86% працездатного населення, а гіподинамія серед школярів стано-
вить близько 90%. До цього привела явна недооцінка ролі фізичної культури й ЛФК. Тому перед сферою фізич-
ної культури, спорту й медицини постають глобальні завдання, рішення яких вимагає сучасних підходів на ко-
роткострокову й довгострокову перспективу.   
Ключові слова: здоров'я нації, фізична культура, студенти. 
 

INTEGRATION OF MEDICINE AND PHYSICAL CULTURE TO IMPROVE HEALTH OF STUDENT 
YOUTH OF UKRAINE 

Sorokina S.O., Sorokin E.R. 
Kremenchuk National University named after Mikhail Ostrogradsky 
 In Ukraine 84-86 % of the able-bodied population stays in a state of hypodynamia, and hypodynamia among the 
schoolchildren makes about 90 %. Therefore the branch of physical culture, sports and the medicine has global 
challenges and tasks, and their solution requires the modern approaches for the short-term and long-term prospect 
Key words:  health of a nation, physical culture, students. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ.  Україна, як і багато країн пострадянського простору, все глибше занурюється в 
пучину глобальної демографічної катастрофи [3]. За роки незалежності населення скоротилося більш ніж на 6 
млн. Чоловік. Це більше, ніж населення Данії, Грузії, Фінляндії чи Норвегії. Щороку з карти України практично 
зникає місто з населенням близько 400 000 чоловік. Особливостями української демографічної кризи є низький 
рівень народжуваності, в порівнянні з високим рівнем смертності, в першу чергу чоловіків працездатного віку, 
негативний природний приріст населення, скорочення середньої тривалості життя, а також високий рівень по-
ширеності хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ). Останнім страждає до 60% дорослого населення, во-
ни значно впливають на тривалість життя, визначають індивідуалізацію і передчасну смертність населення. 
Очікувана тривалість життя при народженні в 26 країнах Європейського регіону за даними ВООЗ становить 
більше 75 років, тоді як в 7 країнах (в т.ч. України) вона не доходить до 70 років. За данням Держкомстату 
очікувана тривалість життя в Україні становить 69, 85 років. Демографічна криза створює реальну загрозу ви-
никнення глибоких незворотних наслідків в соціально-економічному та духовному розвитку української нації, 
прогнозуючи зумовлену нею небезпеку національним інтересам України. Однією з особливостей сучасної де-
мографічної ситуації в Україні є високий рівень передчасної смертності (за критерієм ВООЗ передчасною вва-
жається смертність у віці до 65 років), на чому в останні роки акцентують увагу як вітчизняні, так і зарубіжні, 
дослідники. Особливе занепокоєння викликає проблема передчасної смертності чоловіків, тривалість життя 
яких за роки незалежності скоротилася більш ніж на 4 роки (у жінок - більш ніж на 1,5 року). Сьогодні за три-
валістю життя жінок ми відстаємо від провідних європейських країн на 8-9 років, а за середньою тривалістю 
життя чоловіків - на 12-13 років. За даними офіційної статистики, здорове населення України становить на 
сьогоднішній день приблизно близько 5-10%. У суспільстві формується споживче ставлення населення до влас-
ного здоров'я, відповідальність і мотивація щодо його збереження і зміцнення не знаходять свого розвитку. 
Особливою загрозою майбутньому країни є нинішній стан здоров'я і способу життя найбільш перспективних у 
віковому аспекті категорій населення - дітей та молоді. В даний час кожна п'ята дитина народжується з відхи-
леннями в стані здоров'я. Результати обстеження школярів свідчать, що в перших класах налічується більше 
30% дітей, які мають хронічні захворювання, то в п'ятих класах їх - 50%, а в дев'ятих - 64%. І тільки 6-10% 
підлітків 12-18 років є здоровими. Це означає, що більше 90% випускників шкіл мають різні відхилення в стані 
здоров'я - від функціональних розладів до серйозних хронічних захворювань. У третини це обмежує вибір про-
фесії. Не краще йдуть справи серед студентів. Відомо, що від 50% до 75% студентів мають незадовільну фізич-
ну підготовленість, низькі функціональні показники, прискорені і різко прискорені темпи біологічного старін-
ня. 65% юнаків за станом здоров'я не можуть бути покликаними до служби в армії. Більш того, все частіше ми 
спостерігаємо випадки раптової смерті, причому не тільки серед професійних спортсменів, а й серед школярів і 
студентів під час занять оздоровчою фізичною культурою. Спостерігається зростання інвалідності після пере-
несених захворювань і травм [3]. Дослідження, проведені в Україні, показали, що сьогодні біологічний вік мо-
лодих людей 17-18 років в 2-3 рази перевищує їх вік по паспорту. В середньому по Україні у юнаків 
біологічний вік становить 40-44 роки, у дівчат 35-38 років. Але ж серед них окремі індивідууми, у яких цей по-
казник зашкалює за 50! Іншими словами «молоді люди похилого віку». 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ На думку провідних фахівців, стратегія досягнення опти-
мального рівня здоров'я людини тільки шляхом поліпшення якості лікування, на що сьогодні спрямовані всі 
зусилля системи охорони здоров'я, є «тупиковою» [1]. Додання пріоритету цим шляхом безперспективно в силу 
наступних причин: 1) доведено, що здоров'я людини залежить від досягнень медицини не більше ніж на 5-10%; 
2) лікування стає для багатьох (особливо малозабезпечених) верств населення недоступним через надзвичайну і 
постійної зростаючої його дорожнечу; 3) все більше поширюється так звана «лікарська епідемія» - численна 
патологія, пов'язана з побічною дією фармакологічних препаратів; 4) відзначається збільшення поєднаної пато-
логії, полісиндромних станів, що вимагає одночасного призначення величезної кількості лікарських засобів, 
нерідко без урахування їх взаємодії; 5) різко збільшується алергізація населення до фармакологічних препара-
тів, обмежуючи можливості проведення медикаментозної терапії в повному обсязі. З огляду на вищесказане, 
все більш очевидним стає те, що і державі і системі охорони здоров'я слід віддати перевагу другій стратегії - 
перш за все, збереження та зміцнення здоров'я практично здорової людини [1]. Однією з головних причин різ-
кого погіршення здоров'я населення планети, на думку вчених, є зміна способу життя людини. За визначенням 
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експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і 
соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Серед основних факторів, що 
формують здоров'я людини, можна назвати такі: • спосіб життя - 50-55%; • екологічні фактори - 20%; • спадко-
вість - 20%; • рівень медичної допомоги - 5-10%. Спосіб життя як медико-соціальна категорія включає якості, 
рівень, уклад і стиль життя. Проведеними дослідженнями (Doll, Pito, 1981) встановлено: з 52 тисяч чинників 
ризику для здоров'я - стиль життя є провідним (35%). У свою чергу, найважливішим складовим компонентом 
стилю життя, в повній мірі домінуючому в формуванні та збереженні здоров'я, стає рухова (фізична) активність 
індивіда і рівень його фізичної культури. Відомо, що за порівняно короткий історичний період (останні 100 ро-
ків) частка рухової активності в житті людини скоротилася з 60-70% до 10-15% [2]. Внаслідок цього величезний 
дефіцит рухів став характерною рисою сучасного життя. На жаль, за роки незалежності України, проблеми здо-
рового способу життя та фізичної активності втратили державну підтримку і фінансування. В Україні в стані 
гіподинамії перебуває 84-86% працездатного населення, а гіподинамія серед школярів становить близько 90%. 
До цього призвела явна недооцінка ролі спорту, оздоровчої та лікувальної фізичної культури в житті суспільст-
ва. За даними ЗМІ, всього 4% українців займаються спортом постійно і тільки до 10% - час від часу. Можливо, 
саме з цим пов'язано різке омолодження багатьох захворювань, таких як інфаркт, інсульт, онкопатологія. Якщо 
раніше, наприклад, атеросклероз судин виявляли в основному в осіб похилого і старечого віку, то сьогодні ця 
патологія зустрічається у 18-20літніх, а в ряді випадків - навіть у дітей. Фактично фізична культура і спорт ста-
ють необхідними для соціального становлення молодої людини і її складова частина - студентський спорт в 
структурі освітньої та професійної підготовки майбутніх бакалаврів та спеціалістів виступають не тільки в ролі 
навчальної гуманітарної дисципліни, а й як засіб спрямованого розвитку сформованої особистості. Зрозуміло, 
що без залучення до масового спорту дітей, підлітків та молоді ефективна модернізація держави і суспільства 
не може реалізуватися. Спорт тісно пов'язаний з продовженням людського роду, здоров'ям підростаючого по-
коління, успіхами в економічному розвитку [5]. Початок усвідомленого ставлення людини до свого майбутньо-
го доводиться на 18-20-річний вік, тому актуальним є розгляд фізичної культури і спорту як складової частини 
студентського життя молоді, включаючи вплив держави і суспільства. Тому пріоритетне завдання держави по-
лягає в тому, щоб переконати українців, що фізична активність і спорт - це кращий засіб збереження і поліп-
шення здоров'я. В Україні оцінку і контроль за станом здоров'я займаються фізкультурою і спортом здійснюють 
обласні та міські лікувально-фізкультурні диспансери, медична служба збірних команд України, Національний 
антидопінговий центр, медико-відновлювальні підрозділи спортивних баз, структури медико-біологічної спря-
мованості навчальних і наукових закладів спортивної галузі. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, за останні роки намітилося поліпшення основних показників розвитку фізичної 
культури і спорту. Однак рівень розвитку фізичної культури і спорту не відповідає загальним позитивним соці-
ально-економічним перетворенням в Україні. При цьому витрати держави на заняття громадян фізичною куль-
турою і спортом є економічно ефективним вкладенням у розвиток людського потенціалу і поліпшення якості 
життя громадян України. Перед сферою фізичної культури, спорту і медицини поставлені глобальні завдання, 
вирішення яких вимагає сучасних підходів на короткострокову та довгострокову перспективу 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ІНДЕКСА МОДИФІКОВАНОГО ТЕСТА КУПЕРА В ПЛАВАННІ ТА ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Даценко М.І., Мазур Я. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, г. Кременчук, Україна, 39600. 
При тестуванні студентів на витривалість в 12-ти хвилинному плаванні застосоване рівняння модифікованого 
тесту Купера, де враховується, крім відстані, напруженість функції організму по показниках пульсу в найближ-
чий період відновлення. Розроблено оцінку індексу модифікованого тесту Купера в плаванні для студентів. Ре-
комендовано зменшити дистанцію пропливання в тесті Купера до реальних можливостей студентів. 
Ключові слова: Ключові слова: модифікований тест Купера в плаванні, витривалість, педагогічний контроль, 
індекс Купера, аеробні можливості організму, 12 хвилин плавання. 
 
DETERMINATION OF THE MODIFICATION OF THE MODIFIED COOPER DIVISION TEST IN PLYING 

AND ITS APPLICATION AT THE PHYSICAL EDUCATION WITH STUDENTS 
Datsenko N.I., Mazur Y 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. 
When testing the students' endurance in 12-minute voyage applied the equation of the modified Cooper test, which is 
taken into account, besides the distance, the intensity functions of the body of the pulse parameters in the near term 
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recovery. Developed an index score of the modified Cooper test in swimming for the students. It is recommended to 
reduce the distance to the swimming of the Cooper test to the real possibilities of the students. 
Key words: Modified Cooper test in swimming, endurance, pedagogical supervision, the index of Cooper's aerobic 
capacity of the organism, 12 minutes of swimming. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ. Державне тестування, запроваджений Кабінетом Міністрів України у 1996 р., було при-
йнято в якості основи для оцінки рівня фізичного розвитку студентів. З усіх тестів фізичного розвитку студен-
тів, двоє з них є взаємозамінними, а саме тести на витривалість: чоловіче 3000 м пробігу, жінок 2, 6 м або 12-
хвилинне плавання. У зв'язку з важливістю цих двох тестів, оцінка їх результатів подвоюється, що є позитив-
ним фактором у визначенні загальної оцінки фітнес-рівня. Витривалість, а також можливість плавати-важливі 
показники функціональної готовності і прикладного уміння студентів. Визначення витривалості студентів як 
бігу, так і плавання-це здатність ефективно виконувати випробування, долаючи розвиток втоми. У цьому 
випадку, це фізична загальна втома тіла, як більш ніж дві третини скелетних м'язів беруть участь в роботі в той 
же час.   

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Слід зазначити, що переважна більшість студентів мають по-
гані результати тесту на витривалість. І є багато причин для цього: не всі студенти можуть бути налаштовані на 
кінцеву мобілізацію своїх можливостей: 

 -тест вимагає певної здатності поширювати свої сили, тактично правильно розподілити їх на відстані, як в 
бігу, так і в плавання, і, отже, результат не обов'язково вірно (результат нижче фактичного можливості);  

-з поганим загальним фізичним розвитком або при наявності різних відхилень здоров'я студентів (особливо 
останнім часом) випробувальне навантаження на витривалість є стресовим, субмаксимовий або максимально 
функціональним  

-відсутність належної техніці плавання пройти 12-хвилинний тест на "хороший" або "відмінно". Метою дос-
лідження є використання модифікованого тесту Cooper у плаванні в класах фізичного виховання, після чого 
обчислюючи модифікований індекс для плавання для студентів чоловічої та жіночої статі. Результати дослі-
дження оцінюються за шкалою, оцінкою державних тестів і пропонують реальну оцінку тесту Cooper у плаван-
ні відповідно до середніх техніко-фізіологічних можливостей студентів. При підготовці та проведенні тесту на 
витривалість, ці положення повинні бути враховані, і їх негативний вплив на результати повинні бути зведені 
до мінімуму. Одним з недоліків тестування на витривалість є те, що тест не враховує напругу функції організ-
му. Таким чином, такий же результат досягається в деяких завдяки кінцевій мобілізації функції організму, а в 
інших-при збереженні значної частки функціонального резерву. Для усунення цього дефіциту рекомендується 
використовувати індекс, змінений для Cooper, який враховує фізіологічну напругу організму у відповідь на фі-
зичну активність. Після 12-хвилинного тесту, частота серцевих скорочень визначається протягом перших 30 
секунд, 2, 3, 4 хвилини. 

З усіх студентів 9 не виконали експеримент,  головним чином через погану техніку плавання і низькі аеробні 
можливості організму. 50 м пливти на швидкості, займає в середньому 1.10.8 до 2,83 секунди. Результати 
експерименту показали, що група з 13 осіб (14%) 12 хвилин пропливли в середньому 305 метрів. Модифікова-
ний тестовий індекс Cooper був 76,5 одиниць, що відповідало «дуже поганому» рейтингу. У них дуже погано 
поставали плавальний техніку-50 м плавати (окремо) в 55,3 секунди. і серцево-судинної системи вкрай 
мобілізовані. Кількість 3 імпульсів на 30 секунд. найбільшою з усіх груп було 198 BPM. Група 32 осіб (34%) 
Індекс усереднені 115 одиниць, що відповідало «поганому» рейтингу. Це найбільша група студентів вивчена 
(більше третини) характеризує плавання можливостей більшості студентів. І якщо ми об'єднаємо ці 3 групи до-
сліджень: ті, хто не плавають-9 людей, дуже слабо плаваючих-13 осіб, і погано плаваючих-32 людей, це буде 54 
чоловік, який становить 58,6% від загальної кількості вивчених, показник незадовільних можливостей біль-
шості студентів. Група з 20 чоловік. 22 Індекс усереднені 145 одиниць, що відповідно до "задовільної" оцінки. 
12 осіб. 13 Індекс був 166 одиниць, які відповідали «хорошому» рейтингу. 4 особи (4%) 645 м. плавав, індекс 
був 202 одиниць, які відповідали оцінці "відмінно". 2 особи (2%) Індекс був 724 м, який був "відмінно". Слід 
зазначити, що 6 студентів, які мали індекс рейтингу відповідно "відмінно"  є спортсмени III і II розрядів і в 
групі  не могли б  бути. Достатньо підготовлені студенти з плавання мають гарну міжм'язову координацію, яка 
позитивно впливає на техніку плавання. Висока продуктивність у плаванні також визначається здатністю 
мобілізувати вольові зусилля у фазі компенсаційних втоми, тим самим розвиваючи аеробні можливості ор-
ганізму. Педагогічних спостережень для студенток, їх оцінка модифікованого тесту на плавальний індекс 
Cooper становить приблизно дві третини оцінки юнаків. 

ВИСНОВКИ. Для того, щоб підвищити інформативність тестування на витривалість студентів, необхідно 
врахувати напругу серцево-судинної системи, яка відбивається в індексі Купер модифікованого тестування в 
плаванні і його оцінці. Для поліпшення виконання тесту на плавання , необхідно поліпшити плавальний техніку 
і поліпшити аеробні можливості студентів. Раніше оцінка результатів тесту Cooper для студентів оцінювалася 
приблизно в 100 до 150 м.  Перспектива дослідження. Результати повинні бути введені у навчальний процес зі 
студентами основних груп з фізичного виховання.   
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МОНІТОРИНГ Й УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ ПІД ВПЛИВОМ 

СКЛАДОВИХ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Козловська Т.Ф., Круглова І.С. 

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчук, 

Україна, E-mail: kozlovskaya5819@gmail.com 

Розглянуто питання утворення аероіон-радикалів під час випаровування пально-мастильних матеріалів при 

транспортуванні та зберіганні. Оцінено ризики забруднення вуглеводневими і ароматичними речовинами атмо-

сферного повітря. Визначено зміни складу і властивостей вуглеводневих речовин, що містяться в пально-

мастильних матеріалах, призначених для використання на авіаційному транспорті.  

Ключові слова: ризик, аероіон-радикали, пально-мастильні матеріали, вуглеводні. 

 

MONITORING AND MANAGEMENT TEKHNOGENNO-EKOLOGICHNIM RISK UNDER ACT  

OF CONSTITUENTS COMBUSTIBLE-LUBRICATING MATERIALS 

Kozlovs’ka T.F., Kruglova I.S. 

Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs, Kremenchuk, Ukraine,                         

E-mail: kozlovskaya5819@gmail.com  

Formation of aeroionic radicals during evaporation of fuel and lubricants during transportation and storage is consid-

ered. The risks of contamination of hydrocarbons and aromatic substances of atmospheric air were estimated. Changes 

in the composition and properties of hydrocarbon substances contained in fuel and lubricants intended for use in avia-

tion have been determined. 

Key words: risk, aeroion-radicals, fuel and lubricants, hydrocarbons. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На даний момент процеси утворення аероіон-радикалів недостатньо вивчені   

[1]. Відомі лише дані про процеси, які відбуваються в речовинах в умовах інтенсивного механічного наванта-

ження [2]. Залишаються актуальними і питання про природу і механізм аероіон-радикальних хімічних перетво-

рень. Це пов'язано з тим, що результати цих перетворень залежать не тільки від умов, видів і природи речовин, 

але і від агрегатного стану та хімічного складу речовин. Особливо це стосується процесів, що відбуваються у 

пально-мастильних матеріалах (ПММ) при їх зберіганні та транспортуванні у межах аеродромів. 

У зв’язку із зазначеним вище актуальним питанням стає визначення ризиків шкідливого впливу складових 

ПММ на атмосферне повітря місць зберігання та перевантаження ПММ.     

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Особливістю забруднення паливно-мастильними матеріалами 

є їх різноманітний компонентний склад. Асортимент продуктів, що їх зберігають і переміщають в межах скла-

дів паливно-мастильних матеріалів, визначає склад хімічних компонентів, які надходять у довкілля у не тільки 

повсякденно, а але й у випадку аварійних ситуацій. У свою чергу, якість та хімічний склад палив визначають 

ступінь важкості наслідків забруднення ними. 

Найпоширенішим паливом є бензин різної якості та масла. Якість бензину визначається багатьма показни-

ками, але основним з точки зору потенційних негативних впливів на довкілля та організм людини є фракційний 

склад, який визначає хімічний склад продукту, леткість та детонаційну стійкість бензину. 

Основні джерела надходження палив у навколишнє середовище − це витоки з резервуарів (23 %) та тру-

бопровідних систем (37 %) об’єктів паливозабезпечення, що визначають забруднення ґрунту і підземних вод, 

випаровування з резервуарів при малих і великих диханнях (28 %) та паливозаправних колонок, що визначають 

забруднення повітря [3]. Важливою причиною втрати палив і мастил (10 %) є також їх розливи під час напов-

нення резервуарів, цистерн, баків, які відбуваються через порушення працівниками правил виконання відповід-

них операцій. Подальша поведінка та швидкість поширення палив у кожному окремому середовищі залежать 

від властивості цих середовищ. Математичні моделі, які описують ці процеси зустрічаються в роботах [3], але 

уніфікованого підходу для оцінювання потенційних об’ємів забруднення немає [4]. 

Для вирішення зазначеної проблеми запропоновано спосіб еколого-аналітичного контролю та управління 

техногенно-екологічним ризиком при забрудненні компонентів навколишнього природного середовища проду-

ктами випаровування ПММ (рис. 1). 

Значення вимірюваних концентрацій хімічних речовин, що надходять в атмосферне повітря, сумісно з ме-

теорологічними даними (температура атмосферної стратифікації, переважна швидкість вітру, фонові концент-

рації основних забруднюючих речовин атмосферного повітря, фонові значення шумового навантаження, темпе-

ратура поверхневих природних вод, значення концентрацій забруднюючих речовин природних поверхневих 

вод на момент оцінки, ефект сумації забруднюючих речовин і т.д.) і даними від технологічних параметрів підп-

риємств надходять з датчиків до комп’ютерної системи, що містить інформацію про підприємства, картографі-

чні, ландшафтно-екологічні характеристики місцевості, значення гранично допустимих концентрації хімічних 

забруднюючих речовин, групи сумації речовин, шумового забруднення (нормативна база математичні моделі 

визначення ступенів техногенно-екологічного ризику, за допомогою яких отримана інформація обробляється та 

представляється у вигляді одного параметру, що характеризує всі задані параметри – ступінь техногенно-

екологічного ризику). Значення отриманого ступеня техногенно-екологічного ризику порівнюється з норматив-

ними значеннями індивідуального та територіального ризиків, які задаються користувачем. На підставі виконано-

го порівняння система управління регулює необхідні параметри задля досягнення нормативних значень екологіч-

ного стану компонентів навколишнього природного середовища. 
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Рисунок 1 – Спосіб еколого-аналітичного контролю й управління техногенно-екологічним ризиком: 1 – блок 

еколого-аналітичного контролю; 2 – блок аналізу отриманих даних; 3 – блок прогнозної оцінки стану компоне-

нтів навколишнього середовища; 4 – блок вимірювання концентрацій хімічних речовин; 5 – блок бази даних (інфо-

рмація по підприємствах, картографічні та ландшафтно-екологічні характеристики місцевості);                  6 – моделі 

розповсюдження хімічних речовин і шумового навантаження; 7 – блок метеорологічних даних (температура атмос-

ферної стратифікації, переважна швидкість вітру, фонові концентрації основних забруднюючих речовин атмосфер-

ного повітря, фонові значення шумового навантаження, температура поверхневих природних вод, значення концен-

трацій забруднюючих речовин природних поверхневих вод ); 8 – блок нормативної бази (значення гранично допус-

тимих концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, природних поверхневих водах, гранично допу-

стимих рівнів шумового навантаження); 9 – блок оцінки ступенів техногенно-екологічного ризику компонентів на-

вколишнього природного середовища від впливу забруднюючих речовин і шумового навантаження; 10 – технологі-

чні параметри процесів на виробництві; 11 – управління складовими техногенно-екологічного ризику; 12 – 

управління екологічною безпекою; 13 – блок технічного і програмного забезпечення   

 

Корисна модель належить до способів обробки екологічної інформації, яка може бути використана для про-

гнозування ступенів техногенно-екологічного ризику від забруднення компонентів навколишнього природного 

середовища будь-якої території для управління його значеннями та рівнями екологічної безпеки. 

Задачею пропонованої корисної моделі є оперативне реагування на зміни рівнів забруднення атмосферного 

повітря та природних поверхневих вод із метою оцінки та прогнозування ступенів техногенно-екологічного 

ризику та рівня екологічної безпеки від впливу забруднюючих речовин і шумового навантаження.  

Функціонування системи моніторингу здійснюється таким чином. До блоку екологоаналітичного контролю 

1 надходить інформація про технологічні параметри процесів на підприємствах з блоку 10, метеорологічні дані 

з блоку 7 (температура атмосферної стратифікації, переважна швидкість вітру, фонові концентрації основних 

забруднюючих речовин атмосферного повітря, фонові значення шумового навантаження, температура поверх-

невих природних вод, значення концентрацій забруднюючих речовин природних поверхневих вод на момент 

оцінки, ефект сумації забруднюючих речовин і т.д.), концентрації виміряних забруднюючих речовин у компо-

нентах навколишнього природного середовища з блоку 4, за значеннями яких відбувається аналіз отриманих 

даних (блок 2) порівняно з нормативними значеннями (блок 8) сумісно з базою даних про картографічні і 

ландшафтно-екологічні характеристики місцевості, що оцінюється, закладених у блоці 5. Далі із застосуванням 

відповідних математичних моделей блоку 6 здійснюється прогнозна оцінка стану компонентів навколишнього 

природного середовища – блок 3 – із наступним визначенням ступенів техногенно-екологічного ризику від 

впливу забруднюючих речовин і шумового навантаження (блок 9), що дозволяє порівнювати отримані показни-

ки з вимогами нормативної бази (блок 8) із застосуванням технічного і програмного забезпечення блоку 13.  

Система математичних рівнянь для визначення ступенів техногенно-екологічного ризику від забруднення 

атмосферного повітря, природних поверхневих вод від концентрації та просторового розподілу у товщі води і 

рівнів шумового навантаження – моделі розповсюдження забруднюючих хімічних речовин і шумового наванта-
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ження 

Сумарний техногенно-екологічний ризик 

RiskΣ = 


n

i

iRisk
1

. 

Математичні вирази визначення ступенів техногенно-екологічного ризику від забруднення атмосферного 

повітря (а), природних поверхневих вод від концентрації та просторового розподілу у товщі води (б), що вхо-

дять до складу блоку 6 – моделей розповсюдження хімічних речовин і шумового навантаження, мають вигляд: 

а) атмосферне повітря –  

                                              n

t

ii

i
i

t

dt

Ct

C
Risk 


  10]

lg

)exp(
[

0

 ,                                                          (1) 

де Riskі  – ступінь техногенно-екологічного ризику; Сі – концентрація забруднюючої речовини в атмосфер-

ному повітрі, мг/м
3
; β – частка забруднюючої речовини у загальній концентрації забруднювачів;           t  – час, 

через який починається шкідливий вплив забруднювача; ti – час впливу і-го забруднювача; n – показник, від 

якого залежить тип ризику – індивідуальний (–6) або територіальний (–5); 

б) поверхневі природні води –  

  

                                                                                                                                                                                      (2) 

 

 

де n – кількість забруднювачів, що оцінюється (і = 1,2,3,...n); ti – час надходження забруднювача до водного 

об’єкту у точці скиду; tj – час розбавлення; Vi – об’єм скидних вод за одиницю часу; Vj – об’єм скидних вод за 

одиниці часу, що піддався розбавленню; Vо – початковий об’єм скидних вод або об’єм природного водоносного 

горизонту; b – коефіцієнт, що характеризує ступінь переходу забруднюючих речовин зі скидних вод у природні 

й тих, що піддалися розбавленню та надійшли до ґрунтів і підземних водоносних горизонтів; 

–  урахування переносу та дифузії активних і пасивних домішок у природних водах: 

                                ,),,,,,,,,,,(),(
1

,



k

j

jjjjjjjii yxTuvdThyxfVyxC                                              (3) 

де Vi,,j – об’єм i-ї домішки, яка виділяється j-м джерелом за одиничний інтервал часу; xj, yj – координати 

джерела; hj, Tj – глибина  розташування джерела й температури скиду; dj, vj – потужність джерела та швидкість 

скиду; u, φ – швидкість та напрямок течії; Т – температура природних вод; 

–  рівняння водної турбулентної дифузії (приймається сталою) у випадку горизонтально-однорідного 

донного рельєфу:  

 

                                                                                                                                                                                      (4) 

 

де C – середня концентрація, мг/дм
3
; х та у – осі, які знаходяться в горизонтальній площині розповсюдження 

течії; z – вісь, що знаходиться по вертикалі розповсюдження домішок; v і w – складові середньої швидкості пе-

реміщення домішки відповідно до напрямку вісей x і y; kz та ky – вертикальні та горизонтальні складові коефіці-

єнту обміну між водними шарами; α – коефіцієнт, який визначає зміни концентрацій за рахунок перетворення 

домішки; для органічної домішки w=0, а у випадку домішки, не здатної до перетворення, α=0.  

Висновки. Запропоновано шлях здійснення моніторингу й управління техногенно-екологічним ризиком і 

екологічною безпекою навколишнього природного середовища, в якому за рахунок визначення концентрацій 

забруднюючих хімічних речовин у складових навколишнього природного середовища (атмосферне повітря, 

природні поверхневі води) створюється можливість швидко встановлювати ступені техногенно-екологічного 

ризику та здійснювати моніторинг й управління техногенно-екологічним ризиком і екологічною безпекою на-

вколишнього природного середовища з метою досягнення їх нормативних значень.   
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HEMODYNAMIC PARAMETERS ANALYSIS BY LASER DOPPLER FLOWMETRY 

Korol A., Karplyuk Y. 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine. E-mail: akorolq@gmail.com 

The main purpose of this work is the analysis of the hemodynamic parameters of the human cardiovascular system with 

the Laser Doppler Flowmetry (LDF) technique. Analyzed hemodynamic parameters aim at the pathologies detection 

using the non-invasive method of human health diagnosis. 

Key words: Laser Doppler Flowmetry, sensor, device, blood flow, cardiovascular system. 

 

АНАЛІЗ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЇ  

ДОППЛЕРІВСЬКОЇ ФЛОМЕТРІЇ 

Король А.С., Карплюк Є.С. 
Національний технічний університет «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» 

Київ, Україна. E-mail: akorolq@gmail.com 

Метою роботи є аналіз гемодинамічних параметрів серцево-судинної системи людини методом Лазерної Допп-

лерівської Флоуметрії(ЛДФ). Проаналізовані гемодинамічні параметри спрямовані на визначення патологій, 

використовуючи неінвазивний метод ЛДФ для діагностики стану здоров’я людини. 

Ключові слова: лазерна допплерівська флоуметрія, сенсор, прилад, кров’яний потік, серцево-судинна система.  

 

ABSTRACT. People`s health is a priority for nowadays science. This study introduces the sensor or even the wear-

able wireless device, like a tracker, that could monitor and maintain abundant physiological data. Blood microcircula-

tion in human capillaries monitoring is useful technique for control inflammatory processes, tissue dystrophies, vegeta-

tive-defective diseases, some dysfunctions and the natural process of aging. LDF is widely applied in various fields of 

science and technology for flows researching. The general idea is to develop methods of continuous monitoring hemo-

dynamic parameters using the LDF sensor. 

SUBJECTS AND RESULTS. The human cardiovascular system is an object of study and could be described by 

basic parameters, such as pressure, temperature, pulse, and saturation. Pulsatile flow can be analyzed as containing 

steady plus harmonic components. The heartbeat of 60-120 beats per minute gives a fundamental Fourier component of 

1 to 2 Hz. Because the flow is time-varying, pressure-flow relations are a function of both the shear viscosity and the 

shear elasticity of the blood [1]. However there are also specific hemodynamic parameters, for example, cardiac output 

index, perfusion index, microcirculation index, blood direction and direction type which are basic parameters for the 

doctor to diagnose the patient. Depends on the pathologies, there are a lot of parameters like intracardiac index, myo-

cardial voltage index, mechanical coefficient, intra-phase index, expulsion time of minute volume, cardiac index, extra-

vessel lung water index, and inner blood volume index, stroke volume index, stroke volume variation, variation in pulse 

pressure, left ventricular contractility index, systemic vascular resistance index etc[1]. 

The Laser Doppler Flowmetry technique is based on an analytical approach to determine the value of the Doppler 

frequency shift (formula 1) as a result of interference when two light waves with different frequencies are directed sim-

ultaneously to the photodetector (formula 2). On the surface of the photodetector, the light intensity changes with a fre-

quency equal to the difference in the oscillation frequencies of these waves (figure 1, formula 3). Modeled two input 

beams interfere with one another and bring to equations of the Doppler shift and the signal intensity. 

𝑉 =  
𝑓𝐷 ∙ 𝜆

2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
𝜃
2

)
, 

(1) 

𝑆 =  (𝐴1 − 𝐴2) ∙ cos(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓0 ∙ 𝑡 + 𝜑0) − 2 ∙ 𝐴2

∙ 𝑐𝑜𝑠 (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓0 ∙ 𝑡 +
𝜑0 + 𝜑1

2
) sin (𝜋 ∙ 𝑓𝐷 ∙ 𝑡 +

𝜑1 − 𝜑0

2
), 

(2) 

𝐼𝑛(𝑡) =
𝐴2

𝐴1
2

(𝑡, 𝑟) =
2

𝑟0
2 ∫

𝐴2

𝐴1
2 ∙ 𝑟𝑑𝑟,

𝑟0

0

 
(3) 

 

 V – velocity of erythrocytes; ƒ0 , ƒD – value of input wave frequency and the Doppler frequency shift; λ, 𝜃 – wave-

length and angle; S – value of interference waves; t – time; 𝜑0, 𝜑1– value of input wave phase  and output wave phase; 
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𝐴1, 𝐴2, 𝐴  – value of amplitudes: input, output, square value; r – vessel’s radius; 

A variety of information can be 

obtained from blood flow signals by 

frequency domain analysis. Oscilla-

tions with frequencies of around 1.0, 

0.3, 0.1, and 0.04 Hz represent heart-

beat, respiration, vasomotion, and 

neurogenic activity, respectively [2]. 

The simulation results show that 

from the FFT (Fast Fourier Trans-

form) spectrum obtained from the 

photodetector signal, it is possible to 

determine the fundamental parame-

ters of the flow rate, namely, as the 

blood flow will change with the 

Doppler frequency shift. An ap-

proach for the analysis of spectro-

grams determines the blood flow rate, for instance, as the reference points approximation of the spectrum for further 

diagnosis of the human cardiovascular system (figure 2). 

 
a                                                                                                  b 

Figure 2. a – a laminar flow spectrum; b – input signal (intensity spectrogram, velocity)[3] 
 

CONCLUSION. The advantages of LDF technique are the non-invasive method, mobility, simplicity, lack of radia-

tion exposure (that allows doctors to explore pregnant women and children), the possibility of multiple studies and the 

fact that the procedure is carried out in real-time(that allows to use it during surgeries). The method has a high sampling 

of frequency what is great for performing frequency analysis.  

The figure 2a shows the Doppler shift alteration, due to the interference of monochromatic coherent beams from a 

fixed radiation source. Made the system specification. The frequencies of the model describe erythrocyte's motion and 

were recognized by the spectral characteristic. At the same time figure 2b demonstrates the modeling of the input signal 

where the normalized flux intensity and blood flow velocity were determined by numerical experiments in the Matlab 

environment. This study provides a theoretical basis for using the method in clinical studies to calculate blood flow ve-

locity. The results can be the basis for the physical methodology in hardware implementation. 

In addition, this method allows simultaneous examination of many organs and systems, which is in particular im-

portant in a complex clinical picture. Despite the difference among vessel sizes, but measured them once we could cal-

culate the vessel’s aspect ratio. Important chemicalogic information could be extracted by the human blood flow analy-

sis, so the use of the Laser Doppler Flowmetry technique is able to unveil new professional approaches of the studying 

physiology and pharmacology in the practical daily assessment against vascular diseases with the help of microcircula-

tion, which can be used both for individual health monitoring and in medical institutions. 
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Figure 1. The vessel model and the LDF sensor prototype[3] 
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OPTIONS OF CONSTRUCTION OF THE ADEQUACY CONTROL SYSTEM  

FOR HEMODIALYSIS PROCESS 
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: denis.mospan@gmail.com. 

The issues of  implementation mentioned devices both in the stationary and mobile execution are considered.  

Key words: hemodialysis, biosensor, biomonitoring, medical equipment. 
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Розглянуті питання щодо реалізації вказаних пристроїв як стаціонарному, так і у мобільному виконанні. 

Ключові слова: гемодіаліз, біосенсор, біомоніторинг, медична апаратура. 

 

INTRODUCTION. Currently, prolonged chronic hemodialysis survival is associated with simple but understandable 

factors [1]: dialysis dose 𝐾𝑡/𝑉, hemodialysis safety, nutrition, erythropoietin. Until recently, the problem of fundamen-

tal improvement in the quality of hemodialysis could not be solved due to the lack of tools to actually control the most 

important parameters of hemodialysis, such as hemodialysis dose, time, blood perfusion rate, ultrafiltration. All these 

problems were solved by means of various indirect calculations and profiling. The dialysis monitoring complex consist-

ed exclusively of observations of purely physical parameters. At present, the problem of hemodialysis adequacy, analyt-

ical determination of hemodialysis transcription, and ultrafiltration balance is solved by hemodialysis monitoring based 

on the use of sensors. The fact that changes in the biochemical composition of spent dialysate reflects changes in the 

biochemical composition of blood. Therefore, according to the urea sensor, it was possible to monitor such essential 

hemodialysis indicators as 𝐾𝑡/𝑉, PCR (protein catabolism rate), and the degree of urea level decrease from the artificial 

kidney discharge. All of these parameters are virtually linearly dependent and easy to program.. 

A computerized urea sensor provides the ability to determine dialysis dose and time, integrally with all errors, in 

each specific situation. Volumetric control of the ultrafiltration did not solve the problem of adequate hemodialysis de-

hydration, although it made it manageable. The main disadvantage of all methods of profiling the ultrafiltration that 

existed before was the lack of data on the actual change in the volume of body water. 

Currently, the problem is resolved by the sensor of change in blood volume. The sensor is non-invasively installed at 

the blood inlet of the dialyzer and calculates the actual changes in blood volume as a percentage of the initial value by 

hemoconcentration and, in the same way, shows in dynamics the rate of recovery of blood volume after shutdown by 

ultrafiltration. Both the urea sensor and the blood volume sensor output information in digital and graphical form and 

allow the operation of the «artificial kidney» apparatus on the feedback principle. 

THE RELEVANCE OF THE WORK. In recent years, there has been a steady increase in the number of patients re-

ceiving programmatic hemodialysis treatment worldwide. Moreover, at the present stage of the development of renal 

replacement therapy, the issues of improving the quality of life, full rehabilitation of patients with chronic renal failure, 

as well as the prevention of long-term complications are of great relevance. Their solution becomes impossible without 

ensuring the adequacy (ie, the target degree of purification of patients' blood) as a separate hemodialysis procedure and 

dialysis treatment as a whole. The algorithm of improvement of a condition of the patient with renal failure both during 

the procedure and during dialysis is proposed, due to the creation of an information-measuring biotechnical system for 

assessing the adequacy of hemodialysis. 

MATERIAL OF RESEARCH. Created over the last decade, the contact between electronics and biochemistry has 

led to the emergence of a new field - bioelectronics. The first step in this area was the emergence of new devices for 

analysis and processing, called biosensors (BS). Biosensors are considered as the first generation of bioelectronic devic-

es. 

They are analytical devices that use biological materials to recognize specific molecules and give information about 

their presence and quantity in the form of an electrical signal. 

The term biosensor (BS) means a device in which a sensitive layer containing a myological material: enzymes, tis-

sues, bacteria, yeast, antigens / antibodies, liposomes, etc., and directly responds to the presence of a specific compo-

nent, generates a signal that is functionally related to the concentration of this component. By design BS is a combined 

device composed of two transducers or transducers – biochemical and physical, which are in close contact with each 

other [2]. 

A biochemical transducer, or biotransducer, acts as a biological recognition element, converting a specific compo-

nent, or more precisely, chemical bond information into a physical or chemical property or signal, and the physical 

transducer converts the concentration signal to an electrical one. In this case, a fundamentally new way of obtaining 

information about the chemical composition of the solution is implemented. The presence in the device of biomaterials 

with unique properties allows with high selectivity to determine the desired compounds in a complex composition, 

without performing any additional operations related to the use of other reagents and others (hence the name non-

reagent methods of analysis). 

The disadvantage of BS is the complexity of their manufacture. But advances in the development of microelectron-
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ics tools have pushed BS designers to new solutions. It has proved promising to use planar technology (photolithogra-

phy, semiconductor coating technology, etc.) to produce a biochip that combines a sensor system, transducer, analog-to-

digital converter (ADC), microprocessor to measure analytical signal and calculate analytical results. 

Urea content in the blood is an important clinical parameter that characterizes renal function. Normally, the concen-

tration of ureaСО(NH2)2 is in the range 3.6–8.9 mM, which is 3.6–8.9 mmol/l; where M is the molar concentration. In 

all known biosensors of urea use the hydrolysis reaction, which is catalyzed by a highly specific element – urease: 

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 2𝐻2  → 𝑁𝐻3 + 𝑁𝐻4
+ + 𝐻𝐶𝑂3

−                                                       (1) 

Urease is a herbal enzyme preparation that is not inferior to the best foreign analogues. It is a diagnostic tool de-

signed to reduce the content of urea in the blood and identify urea in biological fluids. 

An immobilized lesion is an immobilized form of an enzyme for use in an enzyme electrode (biosensor) system for 

analytical and diagnostic purposes, as well as for the determination and decomposition of urea in biological fluids and 

for use in an artificial kidney apparatus. 

Potentiometric biosensors (PMS) are based on ion-selective electrodes that give a selective response to the presence 

of certain ions or molecules of a substance in solutions. They have an analytical signal to have potential. Their function-

ing is reversible, and when measuring the potential at the electrode does not violate the chemical equilibrium electrode 

(biosensor) – a solution that is not present in ammetric biosensors, the response of which is determined by electrolysis, 

ie consumption of the substance. However, the consumption of the determined substance is so small that it does not 

cause a change in the concentration of the determined component in repeated measurements. PMS are less sensitive 

than ADC. High selectivity has urease sensors based on gas ammonia electrodes. 

A urea converter suitable for rapid continuous determination of urea in liquids was developed by Guilbault G.G. and 

Montalvo J.G. 

The urea converter is called the urea electrode because it is made on a polymerized gelatin membrane of an immobi-

lized enzyme on a glass electrode that determines ammonium ions. For urea it is specific to obtain immobilization of the 

enzyme (urease) in a layer of acrylamide gel with a thickness of 60–350 μm on the surface of the glass electrode. When 

the urea electrode is placed in contact with a solution containing urea, the substrate is distributed into the gel layer with 

the immobilized enzyme. The enzyme catalyzes (accelerates) the decomposition of urea to ammonium ion, as shown in 

the equation: 

 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 𝐻2𝑂 → 2𝑁𝐻4
+ + 𝐶𝑂2                                                             (2) 

The ammonium ion formed on the surface of the electrode is determined by a pH-sensitive electrode that measures 

the activity of this monovalent cation in a manner similar to that of the glass electrode. 

The potential of this electrode is measured. The time for the 98% set response is 25-60 s, depending on the thickness 

of the gel membrane. 175 mg of test solution is sufficient for measurements. 

The response curve, that is, the dependence of the sensor output voltage on urea concentration, or the typical 

calibration curve shown in fig. 1. 

Miniature devices based on field-effect transistors 

have become quite widespread. In these, the metal 

contact of the transistor gate is replaced by a 

chemically sensitive layer and a reference electrode. In 

this case, the shutter is a metal layer covered with a 

sensitive material. 

The interaction of the determined component with 

the gate material causes changes in the electric field in 

the gate region and, accordingly, the threshold 

potential and current in the transistor, which causes 

the analytical signal. The sensitivity of pH-sensitive 

field-effect transistors is of the order 10−4 − 10−5 М. 

There are devices consisting of a photosensitive 

membrane that contains immobilized urease that cata-

lyzes the hydrolysis of urea to ammonia and carbon dioxide (1). In such devices, the sensing potential of the light-

sensitive membrane is recorded using a field-effect transistor. This approach significantly miniaturizes the biosensor 

(fig. 2). Measurement time when using a field transistor is about 5 minutes. 

Blood flow velocity, pressure, conductivity and pH should be 

measured for adequate dialysis procedures. The structural diagram 

shown in fig. 1 corresponds to these requirements. 3. She imple-

ments a new approach to the control of the adequacy of hemodialy-

sis, which aims to improve the patient's condition for chronic renal 

failure both during the procedure and during dialysis. It provides 

ongoing biomonitoring of the patient. Feedbacks allow you to ad-

just the parameters and duration of hemodialysis according to the 

patient's condition. 

In the scheme in fig. 3 provides the following elements: 1-4, 

15-17 – standard converters; 5 – clearance;     6 – conductivity sensor; 7 – air availability sensor; 8 – a sensor of venous 

pressure; 9 – blood sample; 10 – biological object; 11 – dialyzer; 12 – blood pressure sensor; 13 – pH sensor; 14 – 

 
Figure 1 - Calibration curve 

 
Figure 2 – Sensor with photosensitive membrane 
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blood flow velocity sensor; 18 – analog switch; 19 – ADC; 21 – micro-computer; 20 – creatinine; 23 – albumin; 22 – 

display; 24 – USB; 26 – processor of the  «artificial kidney»; 27 – apparatus «artificial kidney»; 25 – power supply. 

Figure 3 – The block diagram of the system of information collection and automatic processing is improved 
 

The scheme on fig. 3 is carried out according to the algorithm, which consists of three stages:  

–preparation for the dialysis procedure;  

–implementation of dialysis;  

–assessment of the adequacy of the procedure.  

In the first stage, the patient prepares for the dialysis procedure. Its renal failure is evaluated and a pre-dialysis con-

dition is performed that contains blood sampling to determine creatinine, albumin, pH and conductivity; blood presure 

is measured and the dialysis dialysis is determined. 

If necessary, adjust the desired parameters apply therapeutic therapy. Then the doctor selects the target 𝐾𝑡/𝑉 value, 

prescribes the dialysis procedure and adjusts the equipment parameters, after which the dialysis implementation begins. 

The second step is to measure, in real time, the necessary indicators to evaluate the adequacy of the procedure, such 

as 𝐾𝑡/𝑉, procedure duration, clearance, conductivity, pH and blood flow rate. Depending on their values, the parame-

ters of the procedure for assessing the adequacy of treatment may be adjusted. 

It also automatically sets the maximum time for a dialysis procedure, which is constantly adjusted as parameters 

change. At this stage, the presence of blood in the dialysate is monitored (in case of its appearance, the system switches 

on the sound signaling system and stops the dialysis procedure) and blood pressure (if its value becomes significantly 

higher than the norm, the system switches on the sound signaling system and stops the procedure). At the end of dialy-

sis, all results are automatically recorded, and then the patient's weight is measured and a blood sample is taken to de-

termine creatinine and albumin levels, the measurement results of which are recorded. 

The final stage of operation of this scheme is to assess the adequacy of the dialysis procedure by a set of parameters, 

as a result of which the doctor concludes that the next session of the procedure for the patient is conducted and pre-

scribed. 

Since the above-mentioned structural diagram of the device provides for synchronous registration of data obtained 

from multiple sensors (biosensors) modified by different enzymes, which allows to solve a number of analytical prob-

lems that cannot be solved with the help of single-channel converters [3], the structure of the information-measuring 

system should include the ability to combine multiple primary converters into a single multi-channel system. 

There are several variants of signal conversion schemes for the primary transducer to be convenient for measure-

ment and further processing [4–6]. All known schemes can be divided into two classes: the ones that follow and the 

direct conversion schemes. Considering the number of difficulties that arise in the implementation of the monitoring 

scheme and the insignificance of its advantages in this particular device, as well as to increase the versatility of the 

structure of the secondary converter was selected analog part of the path, which contains only a direct conversion 

scheme, the output signal of which is voltage proportional to the current in the sensor channel. 

It is appropriate to use an annular bus architecture to combine the individual converters into a single measurement 

network. In this architecture, each secondary measurement converter (SMC) unit contains its own analog (transducer 

itself) and digital (microprocessor-controlled ADC) parts and separated serial input and output. All blocks of a multi-
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channel system are combined in a ring, and the output of the previous module is joined to the input of the next one. The 

input of the first module is connected to the output of the serial computer port, and the output of the last module to the 

input of the serial computer consumption. 

The disadvantage of the proposed solution is that failure of any device will lead to complete disability of the entire 

system. 

CONCLUSION: 

The analysis of the properties of the dialysis apparatus under consideration proves that they are combined by a sin-

gle approach, which is to determine the adequacy of hemodialysis using the formulas that have been derived over the 

last decade, which allow us to calculate the target degree of purification of patients in both dialysis and hemodialysis 

procedures. However, this method of determination, despite its popularity, is fraught with considerable difficulties that 

do not always allow to obtain reproducible results. 

An urgent technical task is the development of a device based on a new approach to the treatment of patients with 

chronic renal failure, which contributes to the maximum individualization of the treatment program based on the objec-

tive parameters of each patient obtained in the process of biomonitoring. 

It is appropriate to use biosensors based on pH-sensitive field transistors in the designed hemodialysis biomonitoring 

device. 
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Розглянуті питання теоретичного обгрунтування та окремих технічних рішення щодо побудови систем термо-

регулювання та термостатування мікрокювет, в яких зберігаються проби біоматеріалів. 

Ключові слова: біоматеріал, мікрокювета, термостат, медична апаратура. 

 

INTRODUCTION. Clinical Laboratory Diagnostics [1–4] is a section of medicine that deals with the in vitro study 

of biological materials of the human body for the purpose of verifying and monitoring pathological conditions in clini-

cal practice, ie for the purpose of obtaining objective data on health status or not the health of the individual patient, the 

selected group or the population of the region as a whole. 

As is known [1], there are three main stages of laboratory research: preanalytical; analytical and postanalytic. The 

preanalytical stage is the time from when the patient is sent for laboratory examination until the biological material is 

received at the laboratory. In this case, all biological materials should be kept as much as possible and delivered to the 

laboratory in the shortest possible time. This requires strict adherence to optimal modes of sample transportation from 

the sampling point to the laboratory, taking into account the influence of time, temperature and mechanical action dur-

ing transportation. In general, methods of sample delivery to remote laboratories and storage of samples in the laborato-

ry should be standardized. Delivery times and methods for preserving material differ depending on the type of biologi-
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cal material and the planned study. 

The direct implementation of research at the analytical stage of clinical laboratory diagnostics also involves the use 

of thermostat devices of various structural designs. 

Usually, both for transportation and for laboratory testing, these are certain standalone devices that are overwhelm-

ingly unrelated to external laboratory control systems, are characterized by their large size and high power consump-

tion. 

THE RELEVANCE OF THE WORK. A leading feature of modern clinical diagnostics is the extensive implementa-

tion of automated laboratories, where each stage of research is controlled by a single computerized control system and 

involves the use of specialized equipment that would enable such communication. In addition, additional requirements 

are made for the large-size and energy-intensive parameters of all types of laboratory equipment involved in the re-

search process, in particular, the microcavity, which stores samples of biomaterials. Some theoretical substantiation and 

some technical solutions for the construction of thermo-regulation systems and micro-cell thermostats, which contain 

samples of biomaterials, are offered. 

MATERIAL OF RESEARCH. Performing a number of studies in clinical laboratory diagnostics involves the use of 

mixing and thermostatic devices, which have different design in the form of both independent devices and integrated 

into a single design. The choice of thermostat method and specific thermostat design is largely determined by the pur-

pose, capacity and shape of the object to be thermostatically controlled. The correct selection of the container to collect 

and transport the sample to the laboratory is essential when sampling bacteriological material. The selected container 

should provide the necessary: sterility; corrosion resistance; sufficient size; clogging density; resistance to splitting; the 

presence of transport or nutrient medium for certain microorganisms. 

The general rule recognizes the delivery of the taken biomaterial to the laboratory as soon as possible at a tempera-

ture of 4 ℃ in a separate container. The container houses a temperature sensor, which prevents the most common mis-

takes associated with temperature jumps, which destroy the informative nature of the sampled biomaterial. 

Manufacturers of biomaterial sample transport vehicles are paying attention to large containers that contain a large 

number of transport containers with test tubes and biomaterials in them. 

The dimensions, design of containers for transporting samples of biomaterials are quite different, but in each case 

there is a requirement to ensure a certain temperature regime during transportation, which indicates the need and rele-

vance of the research direction chosen in this work. 

To select an adequate model of thermal processes in the system under study, we will make certain refinements to its 

operating conditions, based on the results of the analysis of the materials provided above. 

First, let's determine that the system under study will be designed for the temperature control of samples of bio-

materials that require a storage temperature of 25,30 and 37 ℃ [4]. Therefore, the system must control the volume of air 

in the container containing the microcube with biomaterial. 

From the point of view of the possibility of providing the studied system of temperature stabilization below the la-

boratory temperature, it is obvious that if a semiconductor element with a clearly defined direct and inverse Peltier’s 

effect is used as a heater (cooler), then the technical implementation of such a system will be quite similar, but quite 

different. Will only be a change in the direction of current in the Peltier’s element. 

Second, assume that the biomaterial sample cell is housed in a container isolated from the environment. This signifi-

cantly limits the intensity of heat transfer processes in the cell during transportation and storage of the biomaterial sam-

ple. Suppose hollow plastic is used as the thermal insulation of the container. 

Issues of temperature control of electronic devices of various purpose are relevant in modern radio electronics and 

related fields of knowledge. The vast majority of known works are devoted to the problem of removing excess heat 

from the working area of an electronic device. On the contrary, the object of the present invention is to maintain a pre-

determined temperature in a certain enclosed space by releasing heat with an active electronic device housed in that 

space. But this does not contradict the material presented in the work of researchers regarding the course of thermal 

processes. To carry out mathematical modeling of heat transfer processes in the designed system, the research materials 

presented in [7–13] were taken into account. 

In particular, in [8] it is noted that most of the known software systems designed for modeling thermal processes in 

electronic devices contain a variety of mathematical and computer models that describe the conductive, convection and 

radiative processes involved in heat exchange between elements of electronic systems. Mathematical models of conduc-

tive thermal processes related to heat transfer in solid-state structural elements, as well as mathematical models of heat 

transfer radiation, are well-designed and allow for accurate calculation of the temperature fields of structures. As for the 

modeling of convection processes, its current state is very poor, due to a number of objective reasons. 

The convection process of heat transfer between solid state elements in electronic device structures and the liquid 

and / or air environment is described by a system of hydrodynamic equations, which contains the Navge – Stokes equa-

tion, continuity, and energy transfer. These equations are extremely complex, and at present there are no acceptable so-

lutions (analytical or numerical), except in some particular cases that are of no interest to the engineering practice of 

thermal design of RED [8]. Therefore, to allow at least an approximate simulation of real convection heat transfer, vari-

ous assumptions are used to simplify its description. However, it is not possible to assess the adequacy of these simpli-

fications, as well as the results obtained through them. 

In the engineering practice of spatial propagation, an approximate mathematical model of convective heat transfer 

based on Newton's linear heat transfer equation and the concept of heat transfer coefficient (HTC) has been acquired. 

Newton's equation postulates that the heat flux 𝑄 transmitted from the heated surface of the body by area 𝑆 to the liquid 
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medium is proportional to the first degree of the difference between the temperatures of the body surface 𝑇𝑤  and the 

medium 𝑇𝑎, is: 

𝑄 = 𝛼𝑆(𝑇𝑤 − 𝑇𝑎).                                                                      (1) 
The coefficient α is called the heat transfer coefficient, which according to the HTC concept contains all the com-

plexity of the process of convection heat transfer, and does not have an adequate mathematical model to date. It is a 

rather complex, which depends on a large number of various physical and geometric factors, as well as the specific con-

ditions and modes in which the real processes of convection heat transfer in the design of a particular electronic device. 

In principle, the value of α can be obtained by directly solving the equations of hydrodynamics by numerical com-

puter simulation. However, for most important practical cases, this opportunity has not yet been realized for the follow-

ing reasons. First, in most cases, there is no formulation of a mathematical model of convection heat transfer adequate 

to specific real conditions of heat exchange (turbulence, complex three-dimensional regions, non-linearity of different 

kinds, conjugate formulation of the problem of heat transfer, etc.). Secondly, even if such a model is obtained, finding 

its numerical / analytical solution is not possible due to considerable mathematical and computational difficulties. 

Therefore, to study the processes of convection heat transfer, which occurs in real structures, complex and time-

consuming experimental studies are used, followed by the processing of the obtained experimental data by the methods 

of the theory of similarity and the application of the concept of HTC. Therefore, according to [8], the concept of  HTC 

is essentially heuristic and has no mathematical basis. 

In [8] proposes the problem of simulation of convection heat transfer in structures of electronic devices, which is 

based on the conjugated formulation of a mathematical model containing the Navge–Stokes equation, continuity, ther-

mal conductivity in the fluid flow, as well as equations of thermal conductivity in solid state structures. 

In the case of free convection on a vertical plate simulating, for example, an electronic module (in the first approxi-

mation) that washes the air environment, the equations of the general model are significantly simplified while maintain-

ing only two coordinates: x coordinates vertically upwards and coordinates y perpendicular to the plate; there are no 

changes in the temperature field and the velocity field along the z coordinate. In the boundary layer approximation, the 

pressure 𝑝′ in the boundary layer does not change along the coordinate y and is therefore everywhere equal to the hy-

drostatic pressure, making 𝑝′ = 0. Given that 𝑣𝑧 = 0, 𝜕 𝜕𝑧⁄ = 0 for a plane-parallel flow we obtain: 

– Navge–Stokes equation in air environment: 

𝑣𝑥

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
= 𝑣

𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑦2
+ 𝛽𝑔(𝑇 − 𝑇0); 

– energy transfer equation in the air environment: 
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; 

– continuity equation of air environment: 

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑦
= 0; 

– heat conductivity equation of the plate (𝜕2𝑇𝑤 𝜕𝑧2⁄ = 0): 

𝜆𝑤

𝜕2𝑇𝑤

𝜕𝑥2
+ 𝜆𝑤

𝜕2𝑇𝑤

𝜕𝑦2
+ 𝑄(𝑥, 𝑦) = 0; 

– limit conditions for air velocities: 

𝑣𝑥 = 𝑣𝑦 = 0 при 𝑦 = 0; 𝑣𝑥 = 0; 𝑇 = 𝑇0 
for values outside the boundary layer; 

– boundary conditions of the 4
th

 level: 

− (𝜆𝑤

𝜕𝑇𝑤

𝜕𝑥
)

𝑦=0
= − (𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
)

𝑦=0 
, 

𝑇𝑤|𝑦=0 = 𝑇|𝑦=0, 
where 𝑣𝑥  and  𝑣𝑦 the air velocity along the x and y axes respectively; 𝑇 = 𝑇(𝑥, 𝑦)  and 𝑇𝑤 = 𝑇𝑤(𝑥, 𝑦) – temperature 

distribution in the air environment and the plate, respectively; 𝑄(𝑥, 𝑦)– is the bulk density distribution of the heat 

sources in the plate; 𝑇0 – the temperature outside the boundary layer. 

A feature of the coupled model is that, firstly, the model introduces additional equations of thermal conductivity for 

each solid-state element of the device, and secondly, instead of the standard boundary conditions, the equality of tem-

peratures and heat fluxes (boundary conditions of the 4
th

 level) at each point at the interface between the air environ-

ment and the solid state elements of the device. This mathematical model is complex enough, its solution faces serious 

mathematical difficulties, but at the same time, it adequately describes convection processes in real electronic systems. 

The problems associated with the process of convection heat transfer in hollow media (in hollow plastics similar to 

thermal insulation layers of transport containers) are sufficiently addressed in [7, 9]. In [9], a mathematical model of 

convection inside a material cavity was developed and its adequacy checked. 

To estimate the intensity of the boundary heat transfer, a mathematical model was used to relate the surface tem-

perature to the velocity of the convection flow [13]. 

The mathematical model of gravitational convection contains the Navge - Stokes equation: 
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𝜌 [
𝜕𝑉

𝜕𝑡
+ (𝑉 ∙ ∇)𝑉] = −∇𝑝 + 𝜂∇2𝑉 +

1

3
𝜂∇(∇ ∙ 𝑉) + 𝜌g; 

– continuity equation (law of mass conservation): 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑉) = 0; 

– heat transfer equation (energy conservation law): 

𝑐𝜌 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑉 ∙ ∇𝑇) = 𝜆∇2𝑇; 

– equation of state: 

𝜌 = 𝜌(𝑇), 
where functions are unknown: 𝑉 – the velocity vector; 𝑝 – pressure; 𝑇 – the absolute gas temperature; 𝜌 – density;  𝜂 – 

is the dynamic viscosity; 𝜆 – thermal conductivity; 𝑡 – time; g – acceleration of free fall. 

For calculations it is taken: 𝜂, 𝜆, 𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (since the temperature differences available in the medium are 

small enough). 

Since a possible technical solution to this problem was chosen to use heat released in the active electronic 

component, to evaluate the feasibility of its implementation was used three-dimensional model of temperature control 

chip, considered in [10]. The results of three-dimensional modeling are presented in fig. 1. 

 
1) 

 
2) 

Figure 1 – A spatial picture of the temperature distribution of the substrate in the plane z = z1 at a finite time at: 

1 – Tout = 223 К; 2 – Tout = 323 К 
 

As shown in fig. 1 is a picture of temperature distribution, the zone of stable temperature has dimensions corre-

sponding to the geometric dimensions of standard micro-cells for transportation and preservation of biomaterials, which 

proves the possibility of technical realization of the chosen method of construction of the thermostabilization system. 

A block diagram of a temperature stabilization system in 

micro-cuvettes for the transportation and storage of bio-

materials, which is built on the above principles, is presented 

in fig. 2. In Scheme: 

1 – a power supply unit of the heating element. It is 

shown separately because it has basic parameters (power, 

type, and voltage) different from the power settings of the 

other elements of the thermostat circuit.  

2 – a heating (cooling) element that can be implemented 

either in the form of a powerful transistor (if it is only a mat-

ter of heating) or in the form of a Peltier element (if neces-

sary to change the temperature twice). During the develop-

ment, a physical simulation of the heating element in the 

form of an N-channel MOSFET transistor type IRF540 was 

carried out. The scheme has proven to be effective for direct 

heating of biological objects ranging from ambient tempera-

ture to 45 ℃. 

3 – an indicator element, which may be either a simple LED that records the heater on or a liquid crystal display 

showing the temperature in the micro-cell, the state of the heating element, the presence of communication with the ex-

 
Figure 2 – Outline diagram of the proposed 

thermal stabilization systems  
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ternal control system and other necessary information. 

4 – a temperature control circuit, which is an electronic circuit that produces a control signal of the heating (cooling) 

element according to the voltage difference at the output of the temperature sensor 5, and set by the potentiometer 

«Temperature». In the physical simulation, a TL072 chip comparator was used to implement this scheme. 

5 – temperature sensor. It can be implemented in several variants, depending on the system requirements. In the 

physical simulation, the LM35 chip was used, the output voltage of which was compared to the voltage given by the 

temperature potentiometer. 

6 – remote control and temperature control unit. It provides remote wireless communication of the thermal stabiliza-

tion system with the computer of the clinical diagnostic laboratory control system. It is in this unit that the input signal 

for the temperature control circuit 4 is generated. In the simplified version of the system construction, when it is auton-

omous and has no connection to an external control system, this unit is absent. 

7 – a power supply unit of all elements of the thermostat circuit, except for the heating (cooling) element. 

In the case of an external control system, it is possible to implement an effective thermostat control algorithm de-

scribed in [11], where in particular it is noted that in simple systems where stabilization is carried out by means of a 

heater, thermo sensor and comparator (so-called linear thermos tat), often overheating or supercooling due to the finite 

rate of heat propagation by volume, which reduces the accuracy of temperature stabilization. In order to remedy this 

shortcoming, an algorithm is presented in [11] for the enlarged scheme which is presented at fig. 3. 

1) When the thermostat is switched on, a voltage 

is applied to the heater (fig. 3, 1) and the initial heat-

ing of the thermostat on 1 − 2 ℃ (fig. 3, 2). 

2) The voltage is continued to be applied to the 

heater, the temperature is measured to the nearest 

0,1 ℃, the time during which the thermostat is heated 

to 3 ℃  (fig. 3, 3). 

3) Remove the voltage from the heater, pause until 

the start of cooling of the thermostat by 0,1 − 0,2 ℃  

(figs. 3, 4). 

4) The time for which the thermostat cools by 3 ℃ 

is fixed (Fig. 3, 5). 

5) At the same time as the heating and cooling, the 

temperature of the environment surrounding the 

thermostat is measured to the nearest 0,1 ℃ . 
6) The thermostat is energized and quickly heated 

to the operating temperature (fig. 3, 6). To prevent 

overheating, in advance, without reaching the set 

temperature of 0,1 ℃ , the heater is removed from the 

voltage and the microprocessor goes into temperature stabilization mode. 

7) On the basis of calibration information on the power of the heater (c. 2, 5) and the surface through which the 

thermostat transmits heat to the environment (c. 4, 5), the fraction of power that must be supplied to the heater relative 

to the maximum is calculated (fig. 3, 7). This factor is inversely proportional to the ratio of the heating time (item 2) to 

the cooling time (item 4). 

8) Initial values of the percentage of heating and cooling power relative to those calculated in item 7 are set, which 

are 105% and 95% respectively. For example, if it is calculated that the heating power (pulse ratio of the impulses sup-

plied to the heater) should be 1,210, then the power should be applied to the heater 1,210 ∙ 105% = 1,270, and for 

cooling – 1,210 ∙ 95% = 1,150. 

9) By checking the signal from the comparator (the temperature is higher or lower than the set one), the  micropro-

cessor outputs the corresponding control signal to the heater (fig. 3, 8, 9,10). 

10) Simultaneously, the processor constantly performs the measurement of time during which the signal from the 

comparator is in the state of logical «0» and «1» (fig. 3, 11,12). If the time differs by more than 3-5% (13), the value of 

heating or cooling power is adjusted to make the time of overheating and warming equal (15). 

11) When this time (item 10) is the same, the heating capacity and cooling is approximated to their average value by 

10% (fig. 3, 14). For example, if the heating capacity is 1,275 and the cooling capacity is 1,198, and the average value 

is 1,2365, then 10% of the approximation will be (1,2365 –1,198) ∙ 10% = 0.004. Therefore, the heating capacity will 

be 1,271 and the cooling capacity will be 1,202. At the same time, it should be ensured that both values do not ap-

proach each other more than 2 units of the lower rank. In this case, they should differ by 0,002 units (14). 

12) The power coefficients are also adjusted on the basis of the data obtained from the temperature sensor, which 

measures the air temperature near the thermostat (fig. 3, 15). 

13) During each iteration of the approximation of the heating power to the cooling power, the signal coming from 

the additional operational amplifier should be monitored to determine the degree of temperature stabilization and to 

check that this value has not deteriorated relative to the previous measurement (fig. 3, 16). Deterioration of stabilization 

can occur if the ambient temperature changes suddenly or in the case of other unaccounted factors. Then it is necessary 

to extend the range between heating capacity and cooling by 50% (fig. 3, 17), as was done in Section 11. 

14) Switching signal from low power to high power is produced by the processor with a time advance of the previ-

 
Figure 3 – Thermostat operation algorithm  
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ous iteration by 25%. 

15) The processor repeats the above steps starting from claim 9. 

CONCLUSION: The transportation of biomaterial samples and the direct execution of research at the analytical 

stage of clinical laboratory diagnostics involves the use of thermostat devices of various design designs. 

Usually, both for transportation and for laboratory testing, these are autonomous devices, which are largely unrelat-

ed to external control systems for laboratory testing, are characterized by their large size and high power consumption. 

An urgent problem is the need to ensure certain temperature conditions in the container and their constant monitor-

ing. 

 Some theoretical substantiation and some technical solutions for the construction of systems of thermo-regulation 

and thermostatic micro-cuvettes in which samples of biomaterials are stored are offered. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 
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пр. Науки, 14, г. Харьков, 61166, Украина. E-mail: hanna.abramova@nure.ua 

Множественная миелома – это один из самых распространенных гемобластозов. ММ диагностируется у людей 

всех рас и на всех континентах. Это опухолевое заболевание в костном мозге, системно влияющее на скелет с 

появленим множественных поражений различной локализации.Приведено сравнение изображений костной 

ткани поясничного отдела в норме и при патологии, описаны их основные характеристики. 

Ключевые слова: множественная миелома, костная ткань, обработка, плотность, позвоночник. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МНОЖИННОЇ МІЄЛОМИ  

Абрамова Г.А., Цзяо Ханькунь (КНР) 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна.  E-mail: hanna.abramova@nure.ua 

Множинна мієлома (ММ) - це один з найпоширеніших гемобластозів. ММ діагностується у людей всіх рас і на всіх 

континентах. Це пухлинне захворювання в кістковому мозку, яке системно впливає на скелет з появою уражень різної 

локалізації. У даній роботі наведено порівняння зображень кісткової тканини поперекового відділу в нормі і при пато-

логії, описані їх основні характеристики. 

Ключові слова: множинна мієлома, кісткова тканина, обробка, щільність, хребет. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема ранней и точной диагностики поражений костей скелета при мие-

ломной болезни является весьма актуальной и сложной во многих областях медицины поскольку миеломная 

болезнь влияет на опорно-двигательную систему че-

ловека, а она, в свою очередь, выполняет чрезвычай-

но важные и особые функции - опорную и защитную. 

При этом необходимы методы автоматизированной 

диагностики и компьютерного планирования [1, 2] 

лечения данной патологии, которые основываются на 

методах обработки [3,4] и визуализации [5,6] томо-

графических данных [7,8]. В данной работе показано 

сравнение поясничного отдела в норме и при упомя-

нутой патологии для выделения особенностей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Множественная миелома (ММ) 

является злокачественным заболеванием системы 

крови, которое выражается в накоплении и пролифе-

рации плазматических клеток и В-лимфоцитов, про-

дуцирующих большое количество структурно гомо-

генных иммуноглобулинов в различных стадиях со-

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1  МРТ поясничного отдела позвоночника  

в норме (а) и при патологии (б) 

mailto:hanna.abramova@nure.ua
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зревания [9]. Характерными чертами ММ являются поражение костного мозга (диффузное, диффузно-очаговое, 

реже — очаговое), сопровождающееся костно-деструктивными изменениями (остеопороз, остеолиз), и развитие 

моноклональной иммуноглобулинопатии.При МРТ позвоночника в норме (рис. 1а) задние отделы дисков на 

уровне L1/2-L3/4 в норме вогнутые, на уровне L4/5-L5/S1 – слегка выпуклые. Сустав хорошо виден при МРТ, 

покрытый латеральной частью желтой связки, он ограничивает сзади межпозвоночное отверстие. Сверху и сни-

зу оно ограничено ножками дуг смежных позвонков. Спереди отверстие ограничено замыкательными пластин-

ками, межпозвоночным диском и волокнами задней продольной связки. При патологии (рис. 1 б) с поражением 

костных участков рентгенологическая картина в большинстве случаев выражается в наличии диффузного раз-

режения костной ткани и очагов деструкции различной, чаще округлой формы, с четким контуром, размерами в 

среднем от 1 до 15 мм, не сливающихся между собой [10]. Тело позвонка имзеняет свою форму и из нормаль-

ной, с четкими границами, правильной формы и однородной структурой, изменяет форму на двояковыгнутую 

либо же выгнутость проявляется только с одной стороны, структура становится пористой, межпозвоночный 

диск на изображении МРТ не имеет четких границ. Поражение скелета может сопровождаться деформациями 

черепа, ребер, грудины, позвонков и других костей. Деструктивно-остеопоротический процесс в позвонках 

приводит к их уплощению, изменению формы (клиновидная, чечевицеподобная, «рыбьи позвонки») и к 

патологическим переломам. 

Для диффузной формы характерно наличие системного разрежения костной ткани – остеопороза без 

присутствия очаговых деструкция. Данный остеопороз может носить характер мелкозернистого, а многда 

может быть грубозернистым или пятнистым, чаще при локализации в ребраз и костях таза, а в проксимальных 

диафазах крупных трубчатых костей (бедренные и плечевые) может иметь сетчатый рисунок. Также, на фоне 

остеопороза и остеодеструктивного процесса выявляются патологические компрессионные переломы тел 

позвонков (уменьшение высоты тела позвонка, клиновидная деформация, разрушение замыкательных 

пластинок), а также разрушение их дужек. Наличие очагов деструкции без признаков остеопороза отмечается 

при множественное-очаговой форме ММ. Обычно при этом поражаются тела позвонков, но нередко в 

патологический процесс вовлекаются дужки, поперечные и остистые отростки, эпидруальное пространство 

позвоночника, что приводит к компрессии спинного мозга и его корешков. Компрессия спинного мозга также 

может быть обусловлена мягкотрканной эпидруальной миеломой, которая не связана с опухолью в позвонках 

[10]. При магнитно-резонансной томографии миеломный очаг визуализируется как округлый участок 

сниженного сигнала на фоне соседней непораженной костной ткани на Т1-взвешенных томограммах, на Т2-

взвешенных томограммах и в режиме STIR (режим подавления сигнала жировой ткани); он хакаетеризуется 

сигналом повышенной интенсивности. При диффузной форме ММ выявляется равномерное, без очагов, 

понижение смгнала на Т1-ВИ от всех пораженных костей и равнломерный, слегка неоднородный сигнал на Т2-

ВИ. 

ВЫВОДЫ. Наиболее тяжелым проявлением миеломной болезни является остеолитический синдром, 

поражающий опорно-двигательный аппарат больного и значительно отягощающий течение заболевания и 

ухудшающий прогноз. Он сопровождается выраженными болями в костях, нередкими патологическими 

переломами плоских и губчатых костей, вызывает ограничение подвижности больных. В первую очередь, 

деструктивные процессы развиваются в плоских костях и позвоночнике, но возможно остеолитическое 

поражение трубчатых костей. Поражение скелета может сопровождаться деформациями черепа, ребер, 

грудины, позвонков и других костей. Выявление всех повреждений в таком большом наборе данных, точное 

измерение и отчетность их расположения в анатомической системе отсчета с повторной идентификацией мест 

поражения и оценкой изменений в динамике является значительной проблемой для яавтоматической 

интерпретации интроскопических изображений и требует разработки четких критриев анализа диагностических 

данных. 
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Робота присвячена дослідженню електроенцефалографічних (ЕЕГ) сигналів з метою прогнозування епілептич-

них нападів. Реалізовано засоби машинного навчання до задачі класифікації  ЕЕГ сигналів за нормального, пре-

іктального та іктального станів пацієнтів у середовищі Matlab.  

Ключові слова: епілепсія, напади, ЕЕГ, передбачення епілептичних нападів 

 

METHOD FOR PREDICTION OF EPILEPTIC SEIZURES 

Andrienko Y., Ivanko K.    
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Kyiv, Ukraine, Email: andrienkoyulia98@gmail.com, koondoo@gmail.com 

The work is devoted to the study of electroencephalographic (EEG) signals in order to predict epileptic seizures. Ma-

chine learning tools for the task of EEG signal classification for normal, preictal and ictal patients in Matlab environ-

ment have been implemented. 

Key words: epilepsy, seizures, EEG, prediction of epileptic seizures. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Епілепсія є загальним неврологічним порушенням, яке впливає на понад 1,5% 

людей у всьому світі.  Двадцять відсотків епілепсії є стійкими до лікарських засобів. Тому раннє виявлення 

схильності до епілептичних нападів має першочергове значення для зменшення тягаря захворювання. Існують 

вагомі докази, що свідчать про те, що симптоми розвиваються за кілька годин до клінічного початку. Ця зміна 

ґрунтується на кількісних дослідженнях довгострокового ЕЕГ моніторингу у пацієнтів, які хворі на епілепсію. 

Електроенцефалографія як і раніше залишається одним з найбільш корисних і ефективних інструментів у розу-

мінні та лікуванні епілепсії. Наразі розроблено багато обчислювальних методів як для виявлення, так і для про-

гнозування епілептичних нападів [1-3]. Актуальною залишається задача вибору та поєднання найбільш надій-

них ознак для ефективного прогнозування епілептичних нападів за деякий час до їх виникнення. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Під час епілептичних нападів відбувається різке збіль-

шення нервового розряду, що призводить до збільшення амплітуди ЕЕГ-сигналу. Нейрони, що знаходяться в 

корі головного мозку, раптово починають працювати у високоорганізованому ритмі, що призводить до судом. 

Ця діяльність спонтанна і не викликана будь-яким зовнішнім тригером. Припадки сприймаються як властивість 

епілептичного мозку, особливості діяльності якого досить є не дуже добре зрозумілими. Сигнал ЕЕГ генеруєть-

ся за рахунок мільйонів нейронів головного мозку, зокрема з кори головного мозку. Ця ансамблева суміш акти-

вності багатьох джерел робить сигнал ЕЕГ нелінійним, нестаціонарним випадковим, непередбачуваним і хао-

тичним.  

База сигналів, яка використовувалась в роботі, була узята з інтернет-ресурсу Physionet [4], зібрана в дитячій 

лікарні Бостона, складається з записів ЕЕГ від педіатричних пацієнтів з судомами. Спостереження за пацієнта-

ми проводилося протягом декількох днів після припинення прийому ліків проти нападів для того, щоб охарак-

теризувати і оцінити ці напади. Записи ЕЕГ було зареєстровано у 22 суб'єктів (5 чоловіків, вік 3–22; 17 жінок, 

вік 1,5–19). Для кожного з пацієнтів 

зібрано від 9 до 42 записів ЕЕГ трива-

лістю 1 година кожний запис. Сигнали 

зареєстровано з частотою дискретиза-

ції 256 Гц та розрядністю АЦП 16 біт 

з використанням міжнародної системи 

розташування електродів “10-20”. У 

даній роботі для дослідження було 

обрано сигнали пацієнтів, у яких під 

час реєстрації сигналу ЕЕГ відбувся 

напад і лікар зазначив точний час по-

чатку і завершення цього нападу. За-

писи ЕЕГ сигналів було розділено на 

відрізки по 10 секунд кожний і розсо-

ртовано на три класи відповідно до 

анотацій лікаря – 1) стан спокою,  

 
Рисунок 1 – Алгоритм для передбачення епілептичних нападів 
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2) стан перед нападом (преіктальний стан), 3) стан епілептичного нападу (іктальний стан).  

Запропонований у даній роботі алгоритм для передбачення епілептичних нападів наведено на рис. 1.  

Попередня обробка ЕЕГ сигналу в даній роботі передбачала фільтрацію сигналу від шумів, таких як мере-

жева завада, артефакти дихання та шуми обладнання. Було застосовано ФНЧ Баттерворта з частотою зрізу 

40 Гц, адже корисний сигнал ритмів ЕЕГ має частоти до 40 Гц. 

ЕЕГ складається з коливань різної частоти і амплітуди. В таблиці 1 представлено загально відомі ритми мо-

зку, які у даній роботі було виділено з ЕЕГ сигналу для пошуку діагностичних ознак епілептичних нападів. Для 

кожного з цих ритмів ЕЕГ сигналу обчислено такі нелінійні параметри, як енергія сигналу,  фрактальна розмір-

ність сигналу, показник Херста і ентропія вибірки, що дозволяє охарктеризувати нелійність і хаотичність ЕЕГ 

сигналів. 

 

Таблиця 1 – Ритми мозку 

Назва ритму Дельта Тета Альфа Бета Гамма 

Частота до 4 Гц 4-7 Гц 8-13 Гц 13-40 Гц вище 30-40 Гц 

Амплітуда 20-30 мкВ до 40 мкВ до 100 мкВ 5-30 мкВ до 10 мкВ 

 

На рисунку 2 наведено приклад одного з використаних записів ЕЕГ сигналу, за яких стався епілептичний 

напад (іктальний стан), та амплітудні спектри ритмів мозку.  

  

Рисунок 2 – Приклад ЕЕГ сигналу та амплітудні спектри ритмів мозку 

 

Після виділення нелійних характеристик на кожному з частотних діапазонів проведено машинне навчання 

низки класифікаторів. Основні результати наведено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Точність роботи класифікаторів для різної кількості блоків перехресної перевірки (ПП) 

Назва класифікатора ПП 4 блоки, % ПП 5 блоків, % ПП 6 блоків, % 

Згруповані дерева рішень Bagged Trees 94,2 96,4 96,6 

Дерева рішень підтримки RUSBoosted Trees 92,8 94,2 94,2 

Квадратичний метод опорних векторів SVM quadratic 95,4 96,9 96,9 

Кубічний метод опорних векторів SVM cubic 96,1 90,9 96,6 

Простий метод k-найближчих сусідів Fine KNN 93,2 96,4 96,1 

Зважений метод k-найближчих сусідів Weighted KNN 95,4 94,9 95,4 

 

За результатами, наведеними у таблиці, можемо виділити три найбільш точних класифікатори – це кубічний 

метод опорних векторів (SVM cubic) з точністю 96,1 %, квадратичний метод опорних векторів (SVM quadratic) з 

точністю 96,9 %, квадратичний метод опорних векторів (SVM quadratic) з точністю 96,9 %. Також можемо зро-

бити висновок, що найбільш доцільно використовувати перехресну перевірку за умови поділу даних на 6 бло-

ків, адже усі класифікатори показують найбільшу точність саме за шести фрагментів серед іншої кількості. 

ВИСНОВКИ. У даному дослідженні нелінійні методи аналізу ЕЕГ сигналів, отримані для окремих ритмів 

електричної активності мозку, забезпечують досить велику точність класифікації фрагментів ЕЕГ сигналів на 

нормальний, преіктальний та іктальний стани. Принаймні три класифікатори мають точність більше 96 %, а 

саме згруповані дерева рішень (Bagged Trees) – 96,6 %, квадратичний метод опорних векторів (SVM quadratic) – 

96,9% та кубічний метод опорних векторів (SVM cubic) - 96,6%. 
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Робота присвячена дослідженню електрокардіографічних сигналів з метою виявлення пацієнтів з аритміями, а 

саме з фібриляцією передсердь. Проведено вдосконалення інформаційно-алгоритмічного забезпечення кардіо-

логічних діагностичних систем за рахунок використання засобів машинного навчання. 
Ключові слова: аритмія, кластеризація, фібриляція передсердь 
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The work is devoted to the study of electrocardiographic signals in order to identify patients with arrhythmias, namely 

atrial fibrillation. Improvement of information and algorithmic support of cardiological diagnostic systems due to the 

use of machine learning is carried out. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність роботи обумовлюється тим, що порушення ритму і провідності 

серця займають одне з перших місць в структурі серцево-судинної захворюваності. Небезпечність серцевих 

аритмій для життя людини обумовлює необхідність розробки алгоритмів цифрового аналізу електрокардіосиг-

налів для автоматизованого діагностування кардіологічних патологій. Порушення серцевого ритму виникає в 

тому випадку, коли електричні імпульси, які ініціюють серцеві скорочення, функціонують не так, як потрібно, 

змушуючи серце працювати у надто швидкому, або повільному темпі, тобто, у такому випадку, серце працює 

нерегулярно, не ритмічно. Так, ознаками фібриляції передсердь є швидка (350–700/хв) та некоординована акти-

вація передсердь [1-2]. Фібриляція передсердь може бути визначена з сигналів електричної активності серця, 

зареєстрованих з поверхні тіла людини. Цифрова обробка електрокардіографічного сигналу (ЕКГ) дозволяє ви-

ділити певний набір ознак для застосування в алгоритмах машинного навчання. За допомогою цього здійсню-

ється розпізнавання патологічного стану, що дає можливість вчасно запобігти фатальним наслідкам. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі було використано базу даних сигналів ЕКГ з ресур-

су PhysioNet [3] з частотою дискретизації сигналів – 300 Гц та середньою тривалістю – 30 с, кількість досліджу-

ваних сигналів – 299.  

Запропонований алгоритм виявлення 

епізодів аритмії передсердь (фібриляції 

або тріпотіння) складається з наступних 

етапів: попередня обробка ЕКГ сигналу 

з метою поліпшення його якості, усу-

нення шумових складових різної приро-

ди – дрейфа ізолінії, мережевої завади, 

м’язового тремора, шумів обладнання; 

визначення позицій R зубців та знахо-

дження послідовності RR інтервалів, 

інтерполяція послідовності RR інтерва-

лів з частотою 5 Гц; визначення набору 

параметрів, які характеризують перед-

сердні аритмії і застосовуються для їх 

розпізнавання; класифікація сигналів.  

В даній роботі попередня обробка 

сигналів містила стадію усунення дрей-

фу ізолінії, мережевої завади та фільт-

рацію високочастотного шуму. Для усу-

нення частини артефактів було викорис-

тано вейвлет розклад та відновлено сиг-

нал без небажаних складових. Щоб прибрати високочастотні шуми, спектр ЕКГ сигналів було обмежено до 40 

Гц, використовуючи фільтр низьких частот. 

Умовна точка за якою визначався кожен QRST комплекс – R хвиля. Піки цих хвиль розташовані на локаль-

них максимумах ЕКГ сигналу (рис. 1). 

З метою відокремлення електричної активності передсердь від електричної активності шлуночків застосову-

вався метод накладання за R хвилею та віднімання шаблонів QRS комплексів. Варто зазначити, що поділ QRS 

комплексів на кластери та пошук певної кількості шаблонів використовувався з огляду на некоректність відні-

мання усередненого кардіоциклу, оскільки QRS комплекси мають здатність змінювати свої параметри вздовж 

часової прямої. Морфологічна кластеризація QRST комплексів була виконана для кожного окремого відведення 

шляхом мінімізації суми  міжкластерних величин відстаней від точки до центра кластера по всіх кластерах. При 

 
Рисунок 1 – ЕКГ сигнал з виділеними R піками 
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цьому в якості міри відстані використовувалася евклідова відстань. 

Найближчий за формою шаблон QRS комплексу (розрахований центроїд відповідного класу) віднімався від 

поточного QRS комплексу досліджуваного ЕКГ сигналу після синхронізації за R зубцем (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Пошук шаблонів QRST комплексів за допомогою алгоритму k-середніх. Знайдені середні значення 

для кожної з 5 підгруп кардіоциклів 

 

 Кількість шаблонів вибирається в залежності від сигналу. У нашому випадку було обрано поділ  QRSТ 

комплексів на 5 кластерів, за якими визначено 5 шаблонів. Після усунення електричної активності шлуночків 

був отриманий залишковий сигнал, що містить відокремлену електричну активність передсердь.(рис. 3) 

 
Рисунок 3 - Виділена електрична активність передсердь 

 

Було опрацьовано базу даних з близько 300 сигналів, проведено машинне навчання за допомогою різних 

класифікаторів та проведено крос-валідацію отриманих результатів з поділом на 4, 5, 6, 10 підгруп даних. Було 

використано 18 параметрів, за якими можна розпізнати сигнали у нормі, з фібриляцією передсердь та з іншими 

видами аритмій. В залежності від типу класифікаторів, набір параметрів може дещо варіюватися, щоб досягти 

найбільшої точності розпізнавання патологічних сигналів. У разі класифікації на 2 класи (норма та ЕКГ сигнал 

з аритмією) найвищу точність показали метод лінійного дискримінанту (93.4%), метод K-найближчих сусідів 

(93.9%) та метод дерев прийняття рішень (93.4%). У разі класифікації на 3 класи, де задача полягала в розпізна-

ванні сигналів в нормі, з фібриляцією передсердь та з іншими видами аритмій найбільш точні результати пока-

зали дерево прийняття рішень (74.4%), лінійний дискримінант (78.1%) та метод лінійних опорних векторів 

(77.4%). 

ВИСНОВКИ. У даній роботі виконувалась задача розробки інформаційно-алгоритмічного забезпечення для 

діагностичних систем аналізу ЕКГ сигналів з метою виявлення аритмій. Реалізовано виділення електричної ак-

тивності передсердь та знаходження домінуючої частоти фібриляції передсердь. За аналізом отриманих резуль-

татів роботи можна зробити висновок, що створений алгоритм дозволяє досягти досить високої точності у ви-

конанні поставлених перед ним задач. 
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АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛІВ ДІЇ ШТУЧНИХ СЕРЦЕВИХ КЛІТИН У ПРОЦЕСІ ЇХ ДОЗРІВАННЯ 
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Наводяться результати дискретного вейвлет аналізу потенціалів дії та іонних струмів штучних серцевих клітин 

та обчислення інтегральних параметрів результатів вейвлет розкладу. Пропонується метод аналізу на основі 

обчислених інтегральних параметрів різних типів клітин за результатами вейвлет розкладу для подальшої кла-

сифікації штучних серцевих клітин. 

Ключові слова: лабораторія на чіпі, серце на чіпі, штучні серцеві клітини, потенціал дії кардіоміцитів, вейвлет 

аналіз 
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ANALYSIS OF THE ACTION POTENTIALS OF ARTIFICIAL HEART CELLS IN THE PROCESS OF 

THEIR MATURATION 

Bondarenko S., Ivanushkina M. 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

Kyiv, Ukraine. Email: soffybond@gmail.com 

The results of discrete wavelet analysis of the action potentials and ion currents of artificial heart cells and the calcula-

tion of the integral parameters of the wavelet decay results are presented. An analysis method based on calculated inte-

gral parameters of different cell types based on the wavelet decomposition results for further classification of artificial 

heart cells is proposed. 

Key words: lab on a chip, heart on a chip, artificial cardiomyocytes, cardiac action potential, wavelet analysis. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серце  є одним з найменш регенеративних органів в організмі, та при будь-

якому серйозному пошкодженні міокарда, м'язи замінюються нефункціональною рубцевою тканиною, що при-

зводить до зниження скорочувальної здатності. В даний час при лікуванні серцевої недостатності, використо-

вують серцеві імпланти та фармацевтичні ліки, що підтримують життєздатність міокарда після ішемічної атаки, 

але це лише уповільнює прогресування серцевої дисфункції. Терапія стовбуровими клітинами стала перспек-

тивним методом лікування серцевих захворювань, оскільки вона може забезпечити практично необмежене 

джерело кардіоміоцитів, ендотеліальних клітин та інших диференційованих клітинних типів. Під час свого ро-

сту, кардіоміоцити вирощенні зі стовбурових клітин, проявляють властивості різних типів кардіоміоцитів: 

вузлів, передсердь та шлуночків, в залежності від стадії їх дозрівання.  Для терапії, у більшості випадків, по-

трібен конкретний тип клітин. Але на даний момент не має методу, який би за допомогою декількох параметрів 

мав змогу визначити тип кардіоміоциту. Це обумовлює актуальність запропонованого аналізу на основі обчис-

лених інтегральних параметрів різних типів клітин за результатами вейвлет розкладу для подальшої кла-

сифікації штучних серцевих клітин. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ступінь зрілості штучних кардіоміоцитів можна визначити за 

різними параметрами, наприклад, за структурою. Але це не завжди дає точні результати, так як досить мала 

різниця між структурою ріхних типів штучних серцевих клітин. Більш точні результати, можна отримати дос-

ліджуючи за функціонуванням. А функціонування кардіоміоцитів відображає потенціал дії.  Для кожного типу 

кардіоміоциту, форма ПД відрізняються (рис.1).  

 

 
  

а)  б)  в)  

Рисунок 1 – Потенціали дії трьох типів кардіоміоцитів:  а) вентрикулярного вузла, б) передсердя, в) шлуночка 
 

Вхідні данні ПД  було взято з [1,2], де також виконується аналіз ступеня зрілості штучних кардіоміоцитів, 

але у часовій області. У даній роботі використано дискретний вейвлет аналіз. Вейвлет-перетворення забезпечує 

двовимірну розгортку, при цьому масштаб і координата розглядаються як незалежні змінні, що дозволяє алізу-

вати сигнал відразу в двох просторах -масштабному і тимчасовому [3]. 

Данні реєстрували з індукованих людиною плюрипотентних стовбурових клітин (hiPSC) кардіоміоцитів при 

температурі 35 – 37 °С методом петч кламп. Так як дані були у графічному вигляді, для початку їх було оциф-

ровано, та апроксимовано за допомогою кубічної інтерполяції.   

Для дискретного вейвлет перетворення було обрано вейвлет Добеши четвертого порядку, його морфологія 

найбільш схожа до досліджуваного сигналу ПД, а за теорією вейвлетів [3], аналіз на основі підбору материнсь-

кого вейвлету, за морфологією схожого на досліджуваний сигнал, дає найбільш інформативні результати.  Роз-

клад було проведено до п’ятого рівня. Так як сигнали ідеальні, без шумової складової, то нас більше цікавить 

апроксимуюча складова аm  ніж деталізуюча складова dm. 

Для аналізу числових складових потрібно обчислити інтеграли Iam, Idm під кривими аm та dm  відповідно для 

всіх рівнів розкладу (табл. 1-4) за формулами: 





n
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n

l

mjdm dI
1

, (2) 

де m = 1…9 – рівень розкладу; 

n – кількість відліків рівня розкладу. 
 

Таблиця 1 – Інтеграли під кривими для апроксимуючої складової потенціалів дії 
 

Тип ПД кардіоміо-

циту 
Iа1 Iа2 Iа3 Iа4 Iа5 

вузла 2.2685e+04 2.2681e+04 2.2658e+04 2.2627e+04 2.2406e+04 

передсердя 3.9631е+04   3.9630е+04 3.9627е+04 3.9497е+04 3.9662е+04 

шлуночка 3.6521e+04 3.6511e+04 3.6494e+04 3.6415e+04 3.6203e+04 
      

Таблиця 2 – Інтеграли під кривими для деталізуючої складової потенціалів дії 
  

Тип ПД кардіоміо-

циту 
Id1 Id2 Id3 Id4 Id5 

вузла 2.0870 19.4764 105.1014 211.2436 818.6104 

передсердя 3.3414 9.4243 37.6847 387.0420 661.0119 

шлуночка 41.1797 92.7095 114.4536 332.0286 1273.6164 
  

ВИСНОВКИ.  Запропоновано методику аналізу ступеня зрілості штучних кардіоміоцитів на основі дискрет-

ного вейвлет перетворення. Проаналізувавши результати обчислення інтегралу під кривою апроксимуючої 

складової по кожному рівню розкладу дисктретного вейвлет-перетворення, дало змогу, лише за цим парамет-

ром розрізнити типи кардіоміоцитів. Найбільшу різницю між типами клітин надають обчислені інтегральні па-

раметри деталізуючої складової для п’ятого рівня розкладу, як для вейвлет-перетворення потенціалів дїї  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
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Об’єктом дослідження є електрична активність мозку людини під час емоцій. Метою роботи є дослідження 

спектральної щільності потужності електроенцефалограми людини під час емоційних стимулів, а саме під час 

перегляду відео з різним емоційним забарвленням. 

Ключові слова: емоції, емоційний стан, аналіз емоцій, електроенцефалографія, ЕЕГ. 

 

ESTIMATION OF HUMAN EMOTIONAL STATE USING ELECTROENSEPHALOGRAPHY 
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03056, Kyiv, Ukraine. E-mail: doroshegorolegovich@gmail.com 

The object of the study is the numerical characteristics of the electrical activity of the human brain during emotions. 

The aim of the study is to investigate the broadest power of human electroencephalogram during emotional stimuli. 

Key words: emotions, emotional state, analysis of emotions, electroensephalography, EEG. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Повноцінне спілкування між людьми неможливо без прояву і аналізу емоцій. 

Тому при створені сучасних людино-машинних систем актуально застосування методів автоматичного розпі-

знавання емоцій. Дослідження в цій області зумовлені нагальною потребую сучасної техніки в розробці про-

грамного забезпечення для розпізнавання емоційного стану за допомогою даних електроенцефалограми (ЕЕГ). 

Адже саме ЕЕГ часто використовується дослідниками у оцінці емоцій людини для отримання точних даних що 

до її стану.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  Для дослідження було зібрано дані ЕЕГ по 18 особам під 

впливом відео стимулів. А точніше були обрані чотири відеозаписи ділянки з найбільш негативною валентною 
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ставкою і трьома рекламними ділянками з найбільш позитивними валентними показниками. 

Учасникам було показано сім відео. Спочатку дві новини, потім три рекламні теми, потім - дві новини. ЕЕГ 

була зареєстрована під час цієї діяльності. Перед першою демонстрацією відео ЕЕГ реєструвався з закритими 

очима (три хвилини) і з відкритими очима (одна хвилина). Між відео-демонстраціями ЕЕГ записувався з 

відкритими очима кожну хвилину. Після демонстрації останнього відеостимулу ЕЕГ записували з відкритими 

очима (одна хвилина) і закривали очі (три хвилини). 

Для кожного з записів ЕЕГ було розраховано, спектральну густину потужності: для кожного стимула була 

розрахована спектральна густина потужності для кожного каналу ЕЕГ кожного суб’єкта. 

В дослідженні вирішено було розрахувати нормовані значення для позитивного, негативного и фонового 

емоційного стану людини. 

Для спектральної потужності використовували періодограмний метод оцінки. Це метод є оцінкою спек-

тральної щільності потужності, який заснований на обчисленні квадрата модуля перетворення Фур'є послідов-

ності даних з використанням статистичного усереднення. За допомогою цього методу всі значення для кожного 

стимулу і кожного каналу були пораховані  і для зручності візуалізації були побудовані три коробчасті діаграми 

(рис. 1, рис. 2,  рис. 3). 

 
Рисунок 1 – Нормовані значення спектральної густини 

потужності для бета-ритму 

 
Рисунок 2 – Нормовані значення спектральної густини 

потужності для альфа-ритму 

 

Як видно з рис. 1 бета-ритму для негативного, по-

зитивного та фонового стимулу, коробчасті діаграми 

дуже схожі і мають багато значень, що потрапили за 

границі розкиду. З рис. 2 видно, що значення, які не 

потрапили в коробку доволі сильно наближені до ву-

сів коробки,а саме наближені до допустимого розки-

ду. Також видно, що відрізняється тільки стимул фо-

нового режиму, тобто часу спокою. На рис. 3 помітна 

та ж ситуація, що і для бета-ритму, тобто важко ска-

зати, як відрізняються коробчасті діаграми. Якщо 

оцінювати візуально, то можна побачити середнє 

значення та діапазон розкиду на всіх коробках всіх 

діаграм.  

Для детального порівняння було виконано статис-

тичний аналіз. В першу чергу, було виконано оцінку 

даних на нормальність. Перевіривши дані за допомо-

гою методу scipy.stats.normaltest були отримані рівні значимості, що вказало на те, що тест не нормальність не 

пройдено, тому для трьох ритмів зроблено непараметричні тести, за допомогою яких ми можемо порівняти се-

реднє значення, для визначення того, чи були взяті два незалежні зразки з популяції з однаковим розподілом. 

Для цього використовуємо метод scipy.stats.mannwhitneyu тест Манн-Уітні (таблиця 1). 
 

 Таблиця 1 – Перевірка на різність між двома стимулами 

Stimulus\rhythm Beta Alpha Teta 

Fon – Positive 0.054 1.238e-35 2.189e-20 

Fon – Negative 0.085 1.288e-57 1.235e-14 

Positive – Negative 0.346 9.367e-08 0.005 
 

Зі значень таблиці 1 бачимо, що порівняння стимулів для бета-ритму перевищують задане значення в 5% і 

це свідчить про дуже слабку реакцію на емоційні стимули.  

ВИСНОВКИ. Для альфа- та тета-ритму маємо p-value менше 5%, тож можна вважати, ці параметри сильно 

реагують на емоційний стан людини. Отже їх можна використовувати для оцінки емоційного стану людини. 
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МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ ДІЇ КАРДІОМІОЦИТІВ ІЗ ЗАШУМЛЕНИХ СИГНАЛІВ 

Задоха Б. Г., Іванушкіна Н.Г. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна, E-mail: bogdanzadokha@gmail.com 

Стаття містить порівняння результатів методів фільтрації за допомогою цифрових фільтрів, які використову-

ються на сьогоднішній день в установках для електрофізіологічних досліджень та вейвлет-фільтрацію сигналів. 

Ключові слова: кардіоміоцити, цифрова-фільтрація, вейвлет-фільтрація. 

 

METHODS OF ACTION POTENTIALS DETECTION OF CARDIOMYOCYTES FROM  

NOISY RECORDS 

Zadokha B., Ivanushkina N. 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

Kyiv, Ukraine, E-mail:bogdanzadokha@gmail.com 

The article contains a comparison of the results of filtering methods using digital filters, which are used today in instal-

lations for electrophysiological studies and wavelet filtering of signals. 

Key words: cardiomyocytes, digital filtering, wavelet-filtering. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. 

На сьогоднішній день нові знан-

ня з фізіології здобуваються під 

час вивчення процесів у різно-

манітних клітинах організму. 

Для дослідження використову-

ють інвазивні та неінвазивні ме-

тоди, наприклад, метод локаль-

ної фіксації потенціалу або кон-

фокальний мікроскоп. Оскільки 

в електрофізіології вчені мають 

справу з дуже малими струмами 

каналів та мембранними потен-

ціалами, існує необхідність ре-

єструвати невеликі зміни, тому 

потрібно використовувати при-

лади з високою точністю. Але в 

приладах існують шуми, які де-

формують сигнал та зменшують 

якість отриманих результатів. 

Крім цього, джерелами шуму є 

також біологічні процеси, які 

проходять у клітинах [1]. В статті 

було зроблено порівняння циф-

рових фільтрів, які на теперішній 

момент використовують в уста-

новках для електрофізіологічних 

досліджень та новим методом – 

вейвлет-аналізом. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі було 

використано математичне моде-

лювання потенціалів дії та різно-

манітних шумів, які можуть бути 

присутніми в установці петч-

кламп. Для цифрової фільтрації 

були використані фільтри нижніх частот з різною апроксимацією: Баттерворта, Чебишева першого та другого 

роду, а також еліптичний фільтр [2]. За допомогою формули відносної середньоквадратичної похибки: 

 
Рисунок 1 – Цифрова фільтрація за допомогою фільтра Баттерворта 

 
Рисунок 2 – Фільтрація потенціалу дії кардіоміоциту за  

допомогою функції Койфлет 

https://affect.media.mit.edu/index.php
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𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝐸𝑖 − 𝐸𝑖

∗)2𝑛−1
𝑖=0

∑ 𝐸𝑖
2𝑛−1

𝑖=0

∙ 100%, (1) 

де 𝐸𝑖 – ідеальний сигнал; 𝐸𝑖
∗ - відфільтрований сигнал. 

Було обчислено відхилення отриманого сигналу після фільтрації та ідеального сигналу потенціалу дії. За ре-

зультатами обчислень найкращі результати показав фільтр Баттерворта: 

Після цього була виконана фільтрація за допомогою вейвлет-функцій. Для фільтрації були використані 

вейвлет-функції Дебоши, Койфлет, Симлет. Найкращим варіантом серед представлених виявилася функція 

Койфлет [3]: 

 

 Таблиця 1 – Результати відхилень вейвлет-функції та фільтру Баттерворта 

Фільтри 
Відхилення від ідеального сигналу, % 

Білий шум Блакитний шум Фіолетовий шум Рожевий шум 

Баттерворта 4.32 4.09 4.18 5.63 

Койфлет 5 порядку, 4 рівні розкладання 1.16 1.49 1.31 3.7 

 

ВИСНОВКИ. В даній роботі проведено дослідження, яке мало на меті порівняти фільтрацію потенціалів дії 

за допомогою цифрових фільтрів та вейвлет-аналізу. Було виявлено, що вейвлет-функції, які наведені у роботі 

демонстрували кращі результати ніж цифрові фільтри, що говорить про перевагу саме вейвлет-аналізу для ана-

лізу потенціалів дії кардіоміоцитів та про те, що в майбутньому саме таку фільтрацію необхідно використову-

вати замість наявних зараз цифрових фільтрів. Висока точність результатів особливо важлива при досліджен-

нях, які проводяться за допомогою установки для локальної фіксації потенціалу, адже необхідно максимально 

точно виміряти зміни у параметрах клітини під час впливу на неї різноманітних медичних препаратів. 
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Работа посвящена изучению основных патологий кожи и способности диагностировать их с помощью совре-

менного метода исследования кожи – видеодерматоскопии. Рассматриваются основные аспекты анализа обра-

ботки дерматоскопических изображений и перспективы использования таких систем в медицинской практике.  

Ключевые слова: особенности кожи, видеодерматоскопия, диагностика кожи, меланома, патологии кожи 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Кожный покров – прочная, но и в то же время хрупкая защита человеческого тела, а его 

здоровье является непременным условием хорошего самочувствия. Неслучайно, кожу считают самостоятель-

ным органом, который имеет сложную структуру и выполняет жизненно-важные функции, нарушение которых 

приводит к соответствующим патологическим состояниям. Их особенностью является возможность визуализа-

ции с самых ранних стадий, что позволяет незамедлительно приступить к лечению. С другой стороны, эти за-

болевания доставляют людям выраженный психологический дискомфорт, особенно когда быстро устранить 

симптомы не представляется возможным. Поэтому своевременная диагностика и адекватная терапия позволяют 

ускорить лечение дерматологических заболеваний [1, 2].  

В настоящее время одним из первичных методов осмотра при диагностике заболеваний кожи является ви-

деодерматоскопия. Данный метод позволяет с помощью специальных оптических приборов – видеодермато-

скопов проводить визуальную оценку состояния кожных покровов и выполнять осмотр новообразований при 

увеличении от десятков до сотен раз с различной глубиной резкости, при разных видах освещения и примене-

ния оптической фильтрации. Метод является неинвазивным и позволяет по цвету и форме кожного образования 

определить его природу и риск перерождения в злокачественную форму [1,3]. 

Очень важно диагностировать заболевания кожи на ранних этапах и понимать являются ли образования 

злокачественными, или нет. Для каждого заболевания необходима своя диагностика. 

Поэтому, целью работы является изучение основных патологий кожи и возможности диагностировать их 

приборами, предназначенными для видеодерматоскопии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Существует множество патологий, связанных с заболеваниями кожи. В ходе исследований 
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выявили основные группы заболеваний. К примеру, такие заболевания, как дерматиты и дерматозы, к которым 

так же относится псориаз не заразны, но могут значительно ухудшить физическое состояние человека. Соот-

ветственно, диагностика таких патологий будет различна, нежели диагностика меланомы. 

Выяснили, что такие заболевания, как дерматозы и дерматиты могут быть диагностированы аппаратом 

ScinScope, который широко применяется в современной косметологии и дерматологии.  

Собственное исследование на данном аппарате по-

казало, что у девушки присутствуют различные нару-

шения кожи, такие как пигментные пятна, вызванные 

влиянием УФ-лучей, а также возрастными изменения-

ми. (см. рис. 1) Сухость кожи, обезвоживание, связан-

ное с влиянием климата. 

SKINSCOPE – это запатентованная система для ди-

агностики кожи поляризованным светом.  

По итогам диагностики врач-косметолог подберём 

Вам домашний уход и разработает индивидуальный 

план косметологических процедур.  

Следующая группа заболеваний – это злокаче-

ственные заболевания, к которым также относится меланома. Определено, что такие заболевания невозможно 

диагностировать обычными приборами, которые используют в косметологии. Диагностика опухоли должна 

проводиться очень тщательно, с исследованием всех симптомов и факторов риска. Должны быть изучены все 

пятна и родинки, которые могут иметь отношение к раку кожи, а также лимфатические узлы в паховых и под-

мышечных областях, на шее и особенно вблизи подозрительного очага, так как они тоже могут быть поражены 

злокачественной опухолью. 

Метод диагностики при самостоятельном обращении пациента с жалобами на симптомы, характерные для 

меланомы, является цифровая дерматосокпия. (см. рис. 2)  

Исходя из круга решаемых задач, в состав современной 

системы цифровой дерматоскопии входят [4,5]:  

- блок получения оптического изображения – устрой-

ство, состоящее из ахроматической или апохроматической 

(для уменьшения хроматических аберраций) линзовой оп-

тической системы, позволяющей получать увеличенное 

(как правило от 10-ти до 300 раз) изображение. - цифровая 

камера, позволяющая регистрировать цветное оптическое 

изображение на матрице фотодетекторов.  

- интерфейсный модуль, включающий в себя аппарат-

но-программные средства для передачи информации в 

подсистему анализа данных. - подсистема анализа данных, 

которая реализуется на графической рабочей станции и 

состоит из следующих модулей: 

- предварительной обработки изображений, включаю-

щей в себя методы подавления шумовых составляющих и гистограммную коррекцию яркости и контрастности 

входного изображения; 

- описания изображения – получения геометрических и оптических характеристик, сегментированных в 

предыдущем модуле объектов. Такими характеристиками обычно выступают цветовые координаты, а также 

площадь, периметр, коэффициенты формы анализируемых объектов. 

- модуль формирования диагностического решения, в котором производится классификация по характерным 

признакам анализируемых объектов, в качестве которых наиболее часто выбираются их цветовые и геометри-

ческие характеристики с учетом априорной и дополнительной диагностической информации о пациенте. Сле-

дует отметить, что в данном модуле происходит формирование не окончательного, а предварительного диагно-

стического решения, помогающего врачу поставить окончательный диагноз.  

ВЫВОДЫ: В задачах диагностики разных патологий кожи целесообразно выбирать те методы, которые 

удобны для каждого из заболеваний. В задачах автоматизированной обработки видеодерматоскопических дан-

ных восприятие поля зрения связано с априорной информацией об исследуемом изображении. При разработке 

методов обработки дерматоскопических изображений целесообразно выбирать методы, позволяющие облег-

чить последующие этапы анализа данных. Основными показателями эффективности разработанных методов и 

системы являются высокая стабильность и повторяемость распознавания кожных объектов и возможность об-

работки изображений в реальном масштабе времени. Перспективой работы является разработка законченной 

системы для цифровой видеодерматоскопии и ее последующие предварительные клинические испытания. 
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Рисунок 1 – Съемка с аппарата ScinScope 

  
Рисунок 2 – Цифровая дерматоскопия 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ  

Ковалева А.А., Аврунин О.Г. 
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г. Харьков, Украина. E-mail: anastasiia.kovalova@nure.ua 

Рассматривается вопросы цифровой обработки видеопоследовательностей. Приводится классификация нару-

шений микроциркуляции, основанная на количественных характеристиках, специально разработанная для фор-

мирования медицинского заключения о степени тяжести нарушений микроциркуляции. Приводятся результаты 

экспериментальных исследований собственных капилляров.  

Ключевые слова: капилляр, микроциркуляциия, капилляроскопия, кровоток. 

MICROCIRCULATION EVALUATION CAPABILITIES USING CAPILLAROSCOPY 

Kovalova A., Avrunin O. 
Kharkov National University of Radio Electronics 

Kharkov, Ukraine. E-mail: anastasiia.kovalova@nure.ua 

This article represents issues of digital processing of video sequences. A classification of microcirculatory disorders 

based on quantitative characteristics, specially designed to form a medical report on the severity of microcirculatory 

disorders, is given. The results of experimental studies of their own capillaries are presented. 

Key words: capillary, microcirculation, capillaroscopy, flow measurement. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время поиск новых методов диагностики, позволяющих выявить 

мелкие изменения на доклинической стадии [1, 2] является одним из самых актуальных вопросов современной 

медицины. Изучение системы микроциркуляции очень важно для диагностики, оценки тяжести и характера 

течения патологических процессов в организме человека, прогнозирования динамики и контроля эффективно-

сти лечения. Биомикроскопические методы изучения капиллярного кровотока традиционно используются для 

изучения микроциркуляции. Основным преимуществом этих методов является возможность оценки таких по-

казателей, как диаметр микрососудов, прохождение крови через них, состояние агрегации крови, плотность 

капилляров, что невозможно при любом другом неинвазивном техника. Одним из наиболее актуальных и пер-

спективных методов является капилляроскопия [3, 4]. 

Целью исследования является изучение возможностей капилляроскопии в клинической практике как ин-

формативного и доступного метода оценки состояния периферического кровообращения. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Суть обменных процессов в организме заключается в 

постоянном перераспределении веществ между кровеносными капиллярами, окружающими ткани, и лимфати-

ческими капиллярами. Поэтому для адекватного описания метаболических процессов необходимо создавать 

сложные модели, учитывающие взаимосвязь процессов, происходящих во всех частях микроциркуляторного 

русла [4, 5]. Поэтому в работе рассмотрен качественный и количественный анализ капилляров, который являет-

ся основной частью патоморфологических исследований микроциркуляции. Также была предложена классифи-

кация нарушений микроциркуляции, основанная на количественных характеристиках, специально разработан-

ная для формирования медицинского заключения о степени тяжести нарушений микроциркуляции. Это указы-

вает на состояние пациентов в целом, а показатели считаются нормальными. 

Видеосигнал, полученный с капилляроскопа [6, 7], содержит ряд различных искажений и шумов, поэтому 

требует довольно значительной обработки. Полученные результаты демонстрируют, как устранить искажения и 

помехи изображений видеопоследовательности, компенсировать их смещение и, в конечном итоге, увеличить 

визуальную информационную наполненность анализируемых данных[8]. Также показано, сколько визуальной 

информации может быть дополнительно извлечено из исходных видеоданных в результате их обработки, что 

сократит время и повысит точность диагностики. 

Компенсация дрейфа и улучшение последовательности видеоизображений позволяет в дальнейшем разраба-

тывать и применять специальные методы и алгоритмы для автоматического анализа видео. К ним, в частности, 

относятся: 

- обнаружение и локализация капилляров; 

- оценка частоты капилляров; 

- выделение контуров капиллярного русла; 

- оценка размера капилляров; 

- анализ параметров капиллярного кровотока: скорости, объема протекающей крови. 

Возможны и другие направления анализа и извлечения необходимых данных, требуемых врачом-

диагностом. 
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Кроме того, учитывая тот факт, что изменение капиллярного звена тесно связано с изменениями централь-

ной гемодинамики, становится возможным использовать параметры микроциркуляции в качестве прогностиче-

ских и диагностических критериев для оценки общего физического состояния и состояния здоровья пациентов 

[9]. В связи с этим изучение параметров капилляров позволяет судить не только о функционировании цен-

тральной гемодинамики, но и определять диагностические и прогностические критерии патологии различных 

органов. 

ВЫВОДЫ. Исследование помогло установить, что исследование микроциркуляции с помощью капилляро-

скопии позволяет выявить начальные морфофункциональные изменения в развитии ряда заболеваний, а также 

контролировать эффективность лечения. Преимуществами капилляроскопии являются ее уникальность, безбо-

лезненность, неинвазивность, наблюдение за микроциркуляцией в «естественной среде», что повышает точ-

ность диагностики. Выявление различных доклинических стадий с помощью капилляроскопии различных за-

болеваний открывает совершенно новые возможности для их профилактики, а мониторинг назначенной тера-

пии позволяет проводить оптимальное лечение индивидуально для каждого пациента. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ КОЛІННОГО ЕНДОПРОТЕЗУ НА ОСНОВІ ПІДБОРУ 
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Моделювання та аналіз системи колінного протезу типу ТКА (англ. total knee arthroplasty - загальна артроплас-

тика колінного суглоба), базуючись на різних біомеханічних властивостях матеріалів, завдяки яким визначено 

тотальну деформацію, еквівалентну пружну деформацію та еквівалентне напруження у кожній з систем. 

Ключові слова: протез, колінний суглоб, моделювання, аналіз, напруження, деформація. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MODELS OF KNEE ENDOPROSTHESIS, WHICH BASED ON THE 
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Modeling and analysis of the TKA (total knee arthroplasty) knee prosthesis system, based on different biomechanical 

properties of materials. The following properties were defined: total deformation, equivalent elastic deformation and 

equivalent stress in each system are determined. 

Key words: prosthesis, knee joint, modeling, analysis, stress, deformation. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Число колінних протезів з кожним роком все зростає. Але з кількістю операцій 

зростає і кількість ускладнень, що виникають в ході їх проведення, наприклад: нестабільність протеза, супутній 
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біль, поява алергії на матеріал ендопротеза і власне проблеми зносостійкості даної конструкції. 

Звідси і з'являється інтерес до даної проблематики. У медицині зараз докладають зусиль до пошуку оптима-

льної конфігурації колінного ендопротеза (біологічно наближеного до реальності), а також до вдосконалення 

матеріальної основи імплантату (поліпшення зносостійкості, пошук гіпоалергенних матеріалів і забезпечення 

максимальної стабільності в організмі) [1]. 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОТЕЗІВ. Біоматеріали повинні задовольняти механічним, біологічним і фізичним 

умовам їх передбачуваного використання. Колінний протез навантажується механічними силами, які мають 

тенденцію штовхати, тягнути, скручувати або змушувати частини механізму тертися один об одного, а також о 

навколишні біоматеріали. Також матеріали додатково піддаються впливу численних хімічних речовин усереди-

ні людського тіла. Матеріали, які використовуються, включають полімери, метали, кераміку і композити. 

Метали є найпопулярнішим матеріалом для створення ендопротезів, тому що багато десятиліть вони вияв-

ляють стійкі властивості стабільності, біосумісності і міцності. Метали, використовувані в якості біоматеріалів, 

включають титанові сплави, кобальт-хромові сплави і нержавіючі сталі. 

Полімер НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен) володіє дуже низьким для органічних полімерних 

сполук водопоглинанням. Тому властивості НВМПЕ не змінюються при впливі води. Основні властивості 

НВМПЕ, що обумовлюють його застосування, - дуже висока зносостійкість, низький коефіцієнт тертя і висока 

в'язкість руйнування [2]. 

Особливістю сучасної кераміки для колінного ендопротеза (Al2O3 і ZTA-кераміку) вважається значно більша 

стабільність під час згинання і найкраща пристосованість до стресу, ніж у інших матеріалів. Але варто зауважи-

ти, що у кераміки теж є свій поріг граничного навантаження [3,4]. 

Для виготовлення стегнового компонента найчастіше використовують сплав Ti6Al4V, сплав CoCr28Mo6. А 

найбільш використовуваним матеріалом для виготовлення лінійної проставки в даний час є НВМПЕ [5]. 

БІОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ. Для виготовлення колінних ендопротезів часто викорис-

товується матеріал Ti6Al4V, а для лінійної проставки використовують популярний НВМПЕ [6]. 

Механічні властивості біоматеріалів найкраще можна описати за допомогою їх модуля пружності і коефіці-

єнта Пуассона (табл. 1). 

Таблиця 1 – Біомеханічні властивості матеріалів колінного протеза [5-9] 

Матеріал Al2O3-кераміка ZTA-кераміка CoCr28Mo6 Ti6Al4V НВМПЕ 

Властивість 
Модуль Юнга, ГПа 380 320 230 110 0.8 

Коеффіціент Пуассона 0.23 0.23 0.29 0.24 0.29 

Щоб визначити, як вищезгадані біомеханічні властивості впливають на властивості самого колінного проте-

зу, для аналізу використовувались наступні програми: SolidWorks і Ansys. Перша програма забезпечувала по-

будову 3D-моделі ендопротеза. Ansys застосовується під час аналізу відповідних моделей - накладення сил і 

підрахунку навантажень і напруг, що виникають в протезі. 

Були побудовані три моделі колінного ендопротезу з 3х частин у різних комбінаціях використаня матеріалів. 

Перша конфігурація (К1) – аналог сучасного ендопротезу, де феморальний компонент (Ф) - CoCr28Mo6, тібіаль-

ний (Т) - Ti6Al4V, а проставка (П) - НВМПЕ. Друга (К2) – обидва кінцеві компоненти - Ti6Al4V, а проставка та-

кож НВМПЕ. І третя (К3) – аналогічна другій, тільки проставка вже з Al2O3-кераміки. У середовищі Ansys 

створена бібліотека відповідних біоматеріалів, накладені відповідні сили навантаження розміром у середньос-

татистичну вагу тіла, розроблена сітка для математичного розрахунку. 

Було преведене, безпосередньо, комп’ютерне моделювання наступних явищ: загальної деформації, еквівале-

нтної пружної деформації та еквівалентного напруження (рис. 1, табл. 2). 

 
Рисунок 1 – Графік розподілення по протезу у середовищі Ansys: а) загальної деформації у К1; б) еквівален-

тної пружної деформації у К2; в) еквівалентного напруження у К3. 

На основі аналізу моделювання протеза та навантажень впливаючих на нього було зроблено ряд висновків: 

• загальна деформація була найменшою в третій конфігурації з керамічною проставкою; 

• випробування еквівалентною пружною деформацією не витримала також К3б при чому у даному випадку 

можна сказати, що такий колінний протез використовувати неможливо; 



 

БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ  

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

 

 

82 

• еквівалентне напруження було найменшим у третій конфігурації а найбільшим у другій; 

 

Таблиця 2 – Максимальні значення для всіх конфігурацій ендопротезів та місце їх розташування 

Параметр 
Конфігурації колінних протезів 

К1 К2 К3 

Загальна деформація, мм 0,015821 (Ф) 0,015647 (Ф) 0,0045132 (Ф) 

Еквівалентна пружна деформація, МПа 3,7475 (Ф) 3,7042 (Ф) 17,1802 (П) 

Еквівалентне напруження, мм/мм 0,0013916 (П) 0,0014176 (П) 0,0002747 (Ф) 

 

ВИСНОВКИ. В ході досліджень, для тотальної моделі колінного ендопротеза (TKA) шляхом математичного 

моделювання та підбору різного типу матеріалів було зроблено ряд висновків. 

Найоптимальнішою конфігурацією колінного ендопротезу на даний момент є поєднання феморального ком-

поненту з CoCr28Mo6, тібіального з Ti6Al4V і проставки з матеріалу НВМПЕ. Також достойною його альтерна-

тивою у випадку алергії на CoCr28Mo6 може бути комбінація з неморальним елементом також з Ti6Al4V, як і ті-

біальний. Не варто також ігнорувати перспективність третьої конфігурації, адже вона показала найкращі ре-

зультати у випробуваннях на загальну деформацію та еквівалентне напруження. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Jing, X. Обзор статей с данными по выживаемости компонентов системы Vanguard за 5-летний период // 

17-й обучающий курс SICOT. – 2011. – № 17. – С. 2–17. 

2. Захаров, В. А. Катализатор и способ получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена с использовани-

ем этого катализатора / Т. Б. Микенас, В. Е. Никитин, Н.В. Мозгунова – 2009. – № 4 – Патент РФ №2346006. 

3. Caicedo, M.S. Soluble ions more than particulate cobalt-alloy implant debris induce monocyte costimulatory 

molecule expression and release of proinflammatory cytokines critical to metal-induced lymphocyte reactivity / 

Caicedo, M.S., Pennekamp P.H., McAllister K., Jacobs J.J., Hallab N.J. // Biomed Mater Res. – 2010. – Vol. 93. – P. 

1312–1321. 

4. Бенаццо, Ф. Тотальное эндопротезирование коленного  сустава вступает в новую фазу // CeraNews. – 

2015. – № 1. – C. 3–10. 

5. Saurabh, S. Biomechanical Analysis of Different Knee Prosthesis Biomaterials Using Fem / Saurabh, S., Amit 

Y., Rawal B.R. // Journal of Mechanical and Civil Engineering. – 2014. – Vol. 4. – P. 120–128. 

6. Скиба, В.Ю.  Анализ напряженно-деформированного состояния проектируемых конструкций эндопроте-

зов коленного сустава / В.Ю. Скибa, В.В. Иванцивский // Приборы и методы измерений. – 2017. – № 4 (36). – С. 

93–102. 

7. Пшеничный, А.Д. Физико-механические свойства и деформационное поведение пористой керамики из 

плазмохимических порошков AL2O3, ZrO2(MgO) // Перспективные материалы и технологии. – 2016. – № 4 (36). 

– С. 260–266. 

8. Игнатова, А.В.  Экспериментальное исследование и численное моделирование упругих характеристик и 

прочности пористой керамики / А.В. Игнатова, О.А. Кудрявцев // Весник ПНИПУ.Механика. – 2015. – № 4. – С. 

121–137. 

9. Campioni, I. Hip prostheses computational modeling: Mechanical behavior of a femoral stem associated with 

different constraint materials and configurations / Campioni, I., Andreaus U., Ventura A. // Computational Modelling of 

Objects Represented in Images. – 2012. – Vol. 3. – P. 277–281. 

 

 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇ 

Мєшков В.І., Пінчук Ю.Б. 

Кременчуцький національний университет імені Михайла Остроградського  

вул. Первомайська, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

Запропонована методологія визначення параметрів кровоносних судин, яка дозволить проводити моделювання 

процесів, а також проводити визначення оптимальніх значень сигнала впливу під час проведення лікувальних 

процедур методом дарсонвалізації. 

Ключеві слова: імпульсний струм, дарсонвалізація, кровоносна судина. 

 

METHODS AND MEANS OF DARSONALIZATION 

Meshkov V., Pinchuk Yu. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

A methodology for determining the parameters of blood vessels, which will allow to simulate the processes, as well as 

to determine the optimal values of the influence signal during medical procedures by the method of darsonvalization is 

proposed. 

Key words: impulse current, darsonvisation, blood vessel. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Пріоритетним і перспективним напрямом відновної медицини є розробка мето-

дів медичної реабілітації, особливо після різних хірургічних втручань. Саме ефективний комплекс лікувально-
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профілактичних заходів, спрямований не лише на підвищення регенеративних процесів, але і на повноцінне 

відновлення функціональних можливостей органів і систем, що змінюються в результаті патологічного процесу 

і подальших операцій, визначає результативність хірургічної допомоги і її довготривалий прогноз. 

Попри те, що в цілях профілактики розвитку запалення післяопераційної області в ранньому періоді засто-

совуються різні препарати загальної і місцевої дії (антибіотики, антисептики, сульфаніламіди), частота усклад-

нень після хірургічної допомоги залишається досить високою. 

Останніми роками для профілактики ускладнень запального характеру після хірургічної допомоги застосо-

вуються методи фізіотерапії, що мають виражену протизапальну дію. 

Одним з таких методів є метод дарсонвалізації, в основі якого лежить дія на організм людини змінним висо-

кочастотним імпульсним струмом високої напруги і малої сили.  

Метод дарсонвалізації спрямований на компенсацію мікро-циркуляторних порушень і посилення регене-

раційних і репаративных процесів, сприяючих відновленню пошкоджених тканин, особливо в ранній післяопе-

раційний період [1]. Проте, незважаючи на досягнуті успіхи використання методу дарсонвалізації, механізм дії і 

процеси відбуваються в тканинах пацієнта погано вивчені. 

У зв’язку з цим разроботка сучасної методології і устаткування для проведення лікування і реабілітації за 

допомогою методу дарсонвалізації є актуальним напрямом. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дарсонвалізацією називається одинелектродний метод елек-

тролікування, грунтований на використанні змінного імпульсного струму високої частоти (50-110 кГц), високої 

напруги (2-30 кВ) і малої сили (до 0,03 мА). Струм модулюється імпульсами дзвоноподібної форми, тривалістю 

50-100 мкс і частотою 50 Гц. 

Розрізняють два самостійні методи дарсонвалізації – загальну і місцеву дарсонвалізацію. При загальній дар-

сонвалізації, на хворого, що поміщений до соленоїду, впливають електромагнітним полем високой частоти (440 

кГц), високої напруги і малої сили струму. Проте апарати для загальної дарсонвалізації викликають значні 

радіоперешкоди, тому нині цей метод не застосовується. 

При застосуванні місцевої дарсонвалізації імпульси струму, дратуючи нервові рецептори шкіри і слизових 

оболонок, сприяють розширенню артеріальних і венозних посудин, капілярів шкіри і належних тканин, 

поліпшенню мікроциркуляції, підвищенню загального тонусу венозних судин і зменшенню венозного застою, 

стимуляції обмінних процесів, пониженню збудливості чутливих і рухових нервів. При цьому дарсонвалізація 

покращує функціональний стан шкіри, підвищує її еластичність і пружність, попереджає розвиток зморшок і 

випадіння волосся. 

Дуже вираженим є антисептична та бактерицидна дія дарсонвалізації. 

Найбільша знеболююча дія відзначається в тих випадках, коли хворобливі явища обумовлені роздратуван-

ням вегетативних нервових волокон, наявністю судинних спазмів, спазмів гладкої мускулатури або трофічними 

розладами. Метод чинить трофико-регенераторну дію. Вона викликана поліпшенням кровообігу і мікроцирку-

ляції крові і лімфи, підвищенням судинної проникності, які супроводжуються прискореним вступом кисню і 

інших метаболитов в клітину, стимулюючим клітинний обмін і відновні процеси в тканинах. 

Суб’єктивна дія дарсонвалізації сприймається як легке колення в області дії. При правильно підібраному 

режимі теплова дія не відбувається [2]. 

Оскільки за допомогою методу дарсонвалізації відбувається дія на артеріальні і венозні судини, а також 

капіляри, було запропоновано їх розглядати як циліндричну частину кровоносної судини завдовжки l, з товщи-

ною стінок h і радіусом внутрішньої частини r. Переріз вздовж і поперек осі циліндра показаний на рисунку 1.  

Две половины цилиндрического сосуда взаимодействуют 

между собой по сечениям стенок цилиндра (заштрихованные 

области на рис. 1а).  

Общая площадь этого «сечения взаимодействия» рав-

на 2hl. Если в сосудистой стенке существует механическое 

напряжение σ, то сила взаимодействия двух половинок сосуда 

равна: 

Дві половини циліндричної судини взаємодіють між собою 

по перерізах стінок циліндра (заштриховані області на рис. 1а). 

Загальна площа цього «перерізу взаємодії» дорівнює 2hl. 

Якщо в судинній стінці існує механічна напруга σ, те сила 

взаємодії двох половинок посудини рівна: 

.2hlF 

                                                       

(1) 

Ця сила урівноважується силами тиску на циліндр зсередини (вони показані стрілками на рисунку 1б), сили 

спрямовані під різними кутами до горизонтальної площини. Для того, щоб знайти їх рівнодійну, слід підсу-

мувати горизонтальні проекції. Проте простіше знайти рівнодійну силу, якщо помножити тиск (р) на проекцію 

площі напівциліндра на вертикальну площину 00'. Ця проекція дорівнює 2rl. Тоді вираження для сили через 

тиск має вигляд: 

.2rlpF 

                                                       

(2) 

Прирівнюючи (1) и (2), отримуємо ,22 rlphl 

 звідки: 

 
Рисунок 1 – Циліндрична частина  

кровоносної судини 
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.
h

pr


                                                             

(3) 

Вважатимемо, що при розтягуванні посудини об’єм його стінки не змінюється (площа стінки зростає, а тов-

щина убуває), тобто не змінюється площа перерізу стінки судини (рис. 1б): 

 

,2 constprh 

 

т. е.  ,constbrh 

                                  

(4) 

З обліком (4) перетворимо (3): 

.
2

b

pr

rh

prr

h

pr


                                                   

(5) 

З (5) видно, що в капилярах (r → 0) напруга відсутня (σ→ 0). Вираження (5) виражає зв’язок трьох величин, 

і тому встановити деякі залежності важко, крім того, рівняння (5) не включає модуль пружності – основну ме-

ханічну характеристику пружного тіла, у зв’язку з цим продиференцюємо це рівняння як функцію двох 

змінних: 

.
22

b

prdr
dp

b

r
d 

                                                   

(6) 

Продиференцювавши закон Гука отримуєм:

 

. Edd 

 Стосовно циліндричного зразка елементарну зміну відносної деформації представимо таким чином: 

.
r

dr
d 

                                                             

(7) 

Використовуєм (7) та отримуєм:  

   .
r

dr
Ed 

                                                      

(8) 

Прирівнюючи праві частини  (6) (8) отримуєм:    

.
3

dr
r

Eb
dp   

Отримані рівняння використовуватимуться для дослідження впливу змінного високочастотного імпульсного 

струму високої напруги і малої сили на кровоносні судини. 

ВИСНОВКИ. Проаналізувавши отримані результати, можливо стверджувати, що запропонована методо-

логія визначення параметрів кровоносних судин, дозволить проводити моделювання процесів, а також прово-

дити визначення оптимальніх значень сигнала впливу під час проведення лікувальних процедур методом дар-

сонвалізації. 
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Огляд сучасного стану та можливого розвитку бездротових технологій в медичній діагностиці. Особливий 

інтерес становить розробка бездротових адаптерів на базі мікросхем та модулів Microchip/Atmel. Спроба 

побачити майбутнє використання електронних блоків в медичних діагностичних приладах у відповідності до  

навчальних програм для технікумів, коледжів та спеціальних учбових курсів. 

Ключові слова: адаптери, Вай-Фай, Блютус, медицина, діагностика 

 

WIRELESS INTERFACES IN MODERN MEDICAL EQUIPMENT  

AND THE PROSPECTS OF THEIR USAGE 

Volodymyr V. Popov, Yuri I. Chaplyuk,  

Svitlovods’k polytechnical college of CNTU 

Vul. Gorodotzka (Yegorova), 15, Svitlovods’k, Кirovograd-region, 27500, Ukraine. E-mail:  svet-koledg @ukr.net 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ: Впровадження апаратури бездротового доступу до інформаційних ресурсів є 

знаковою подією початку 21 століття в системах обробки та передачі даних. Тенденція, що спостерігається, дає 

можливість передбачити подальше розширення цієї технології. Не обійшов цей процес і сферу медичного 

обслуговування, де недостатньо швидкий доступ до інформації, неможливість отримати результати аналізу 

можуть коштувати життя пацієнту. Мета цієї статті стисло проаналізувати сучасний стан та перспективи 

впровадження стандартних інтерфейсів бездротового доступу в медичні діагностичні прилади в цілях 

прискорення надання  допомоги пацієнтам як всередині стаціонарних медичних пунктів, так а оперативними 

бригадами швидкої допомоги. 

МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕНЬ: Переглядаючи доступні відкриті джерела, щодо впровадження бездротових 

технологій в медицині, можна побачити, що починалося все з традиційного для інформаційних мереж переносу 

даних з паперових носіїв на електронні [1]. Це дозволяло не тільки швидше знаходити потрібну інформацію, 

пересилати її з одного підрозділу або медичного закладу в інший, але з часом також створило можливості 

медичним спеціалістам проводити нові види досліджень. Наприклад, статистичну оцінку результатів 

застосування процедур, лікарських препаратів або інноваційних методик лікування на основі великих даних. 

Практика показала високу ефективність таких підходів, тому процес поширився. [2] Для прискорення збирання 

інформації в клініках США, Великобританія, Німеччина, Ізраїль вже на початку 2000-х років починають 

використовувати бездротові мережі для підключення датчиків та діагностичних апаратів (рисунок 1).  

 
 Рисунок 1. Бездротове підключення діагностичних апаратів до внутрішньої мережі медичного закладу через  

стаціонарний терміналу. 
 

Спосіб підключення локального діагностичного обладнання бездротовими каналами позбавив робочі місця 

медичного персоналу від зайвої кількості з’єднувальних кабелів, підвищив мобільність місць діагностики, та  

дозволив збільшити їх кількість введенням швидкісних систем комплексного обслуговування. Але він не 

розв’язав інші важливі проблеми, а саме: не звільнив медичний персонал від необхідності бути поряд з 

терміналом піл час проведення досліджень та не надав можливостей використовувати діагностичне обладнання 

за межами лікувального закладу. 

В сучасних умовах вимоги до бездротових мереж медичного призначення суттєво підвищились. [3] Тепер 

такі мережі мають не тільки забезпечувати передавання даних без затримок, але також надавати можливість: 

визначати місце знаходження потрібного об’єкту як всередині будівлі, так і за його межами - на навколишній 

території; виконувати моніторинг пацієнтів в реальному часі, в том числі в домашніх умовах; передавати 

медичне зображення з високою роздільною здатністю не залежачи від наявності спеціалізованої локальної 

мережі; обслуговувати не тільки спеціалізовані мобільні робочі станції медичного персоналу; надавати доступ 

смартфонам, планшетам та іншим мобільним засобам комунікації з метою оперативного керування. Рішенням 

проблеми все частіше стає широка інтеграція бездротових мереж під керуванням спеціального програмного 

забезпечення з використанням каналів мереж загального користування (рисунок 2). 

Рисунок 2. Бездротове підключення діагностичних апаратів до мобільного терміналу і мережі Internet. 
 

Підприємства та компанії України [4] намагаються не відставати від світових тенденцій і займаються 
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розробкою обладнання, яке відповідає підвищеним вимогам поточного моменту. Особлива увага деякими з них 

приділяється саме мобільним системам, які дозволяють проводити експрес-аналіз діагностичних даних на 

місцях, наприклад, в кареті швидкої допомоги або за місцем мешкання пацієнта. До таких рішень можна 

віднести [5] перш за все кардіографи, енцефалографи, прилади контролю гемодинаміки, тобто той комплекс 

обладнання, котрий дозволяє прийняти рішення про необхідність термінової госпіталізації або про потребу 

активних заходів реанімації на місці. 

Для розробки подібних рішень на ринку електронних компонентів з’явились спеціалізовані мікросхеми. Так, 

наприклад, відомий виробник мікроконтролерів компанія MicroChip [6] на основі розробок компанії Atmel 

вивела на ринок мікросхеми сімейства SAMD21 з процесорним ядром на основі Cortex M0+, а потім 

спеціалізовані модулі для радіо доступу SAMW25, які містять в собі вказаний контролер в якості платформи для  

керуючих програмних додатків користувача та модуль приймача-передавача WINC1500, що працює за 

протоколом IEEE802.11 з інтегрованим в ньому стеками протоколів TCP/IP та WiFi. Аналогічні рішення 

запропоновані компанією на ринку мікросотових систем з протоколом Bluetooth. Наприклад, мікромодуль 

ATSAMB11XR/ZR містить в собі повністю функціональний програмований модем для організації 

двостороннього зв’язку. 

ВИСНОВКИ: Наявність подібних апаратних засобів з підтримкою від провідного виробника електронних 

компонентів надає оптимізму та дозволяє сподіватися, що розробка мережевих інтерфейсів для медичних 

приладів буде поширюватися, в тому числі незалежними лабораторіями, які зможуть запропонувати рішення з 

високим ступенем надійності та захищеності, розв’язавши всі необхідні задачі програмування, шифрування 

даних, боротьби з завадами і таке інше. Знайдеться в цих системах місце також для розробників штучного 

інтелекту, в особливості експертних діагностичних систем на основі розподілених баз даних, що дозволить 

медичному персоналу приймати рішення більш зважено, з урахуванням множинних критеріїв вибору. 

ЛІТЕРАТУРА  

1. Аганахян Т. М., Никитаев В. Г., Электронные устройства в медицинских приборах. Учебное пособие, - М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005, - 510 с. 

2. Андреев Ю. В., Дмитриев А. С., и др., Беспроводная сенсорная сеть для медицинских приложений, 

МФТИ, Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова, Москва, 2016. 

3. Евангели Александр, Wi-Fi в медицине, IT-Week (https://www.itweek.ru),  2003.  

4. Сайт www.xai-medica.com – компанія «ХАИ-медика», Україна, Харків 

5. Сайт https://orosmedical.com.ua - ОросМедикал - Медичне та лабораторне обладнання в Україні. 

6. Сайт https://www.microchip.com/design-centers/medical - розділ «Обладнання для медицини та фітнесу» на 

сайті компанії «Microchip» 

 

 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ  ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ОРТЕЗА ДЛЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК  

Семененко С.Ю., Фомовська О.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Первомайська, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

Запропонована методологія визначення технічних характеристик, таких як: міцність, жорсткість, надійність для 

забезпечення оптимального процесу експлуатації ортеза при ортезуванні нижніх кінцівок пацієнта. 
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A methodology is proposed for determining technical characteristics, such as: strength, rigidity, reliability to ensure the 

optimal operation of the orthosis during orthosis of the lower limbs of the patient. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Все більшу роль в травматології, хірургії, ортопедії і профілактиці грають су-

часні ортез – високотехнологічні пристрої, що дають можливість гнучкого підстроювання під конкретного 

пацієнта впродовж усього періоду лікування, що дозволяє забезпечити кращу фіксацію і розвантаження про-

блемної зони, зменшити терміни і поліпшити якість лікування [1]. 

Але вибор оптимального варіанту розвантаження проблемної зони з використанням ортеза залежить від 

конкретного випадку. В першу чергу це ефект залежності розвантаження від бічної компресії, а також техно-

логія виготовлення і накладення ортеза. 

Тому розработка високоякісних сучасних ортезів, з високими технічними характеристиками є актуальним 

завданням розробників ортопедичного устаткування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При лікуванні ортопедичних, травматологічних хворих для до-

сягнення позитивного ефекту використовують зовнішню фіксацію. Основним матеріалом для виготовлення 
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пов’язок для фіксації пошкодженої зони залишається гіпс. До відомих недоліків цих пов’язок відносяться: ве-

лика вага; ламкість при експлуатації (особливо при опорних навантаженнях на нижню кінцівку); забруднення 

як зовні, так і зсередини шкірними виділеннями. При попаданні води пов’язка втрачає фіксаційні властивості. 

Усе це призводить до їх неодноразових замін при тривалих термінах лікування. 

Сучасні технічні досягнення в області створення нових полімерних матеріалів і вдосконалення технологій 

виготовлення ортопедичних апаратів привели до популяризації методу функціонального ортезування у струк-

турі консервативних методів лікування, а також лікуванні ортопедо-травматологічних патологій. 

Ортезування є компонентом комплексної медичної реабілітації хворих і інвалідів з наслідками травм і за-

хворюваннями кістково-м’язової системи при різній мірі вираженості порушень опорно-руховій функції із за-

стосуванням різного виду ортезов. 

Ортез – це ортопедо-технічний допоміжний або лікувальний засіб різних конструкцій, використовуваний 

для фіксації, корекції, активізації функцій, поліпшення косметики частин тіла людини при їх патологічному 

стані [1]. 

При ортезуванні застосовують пристосування зване тутор. Тутор є жорсткою гільзою для розміщення в ній 

ураженій кінцівці з елементами кріплення (рисунок 1).  

При розробці геометричної форми і обранні матеріалу, гільза тутора повинна мати мінімальну масу і доста-

тню міцність і жорсткість, щоб не деформуватися в процесі експлуатації. 

Для отримання попередніх наближених 

кількісних оцінок параметрів гільзи тутора 

припустимо, що гільза і нижня кінцівка лю-

дини утворюють циліндр. При вигині, кру-

ченні і складних напружених станах, напруга 

по перерізу циліндра розподіляється нерів-

номірно. Вона має максимальну величину в 

крайніх точках перерізу і може знижуватися 

до нуля на нейтральній осі. При розтягуванні-

стискуванні нормальна напруга в усіх точках 

перерізу дорівнює: 

,
F

Р
G   

де Р – сила, що діє на гільзу тутора, Н; G – нормальна напруга перерізу тутора, Па; F – площа перерізу, мм
2
;

 

При вигині нормальна напруга розподіляється за законом прямої лінії, що проходить через центр перерізу 

(рисунок 2а). 

Видалення слабонавантаженої центральної 

ділянки перерізу забезпечує більше рівномір-

ний розподіл напруги на ділянках, що зали-

шаються (рисунок 2б). Чим тонкіше стінки 

кільця (менше величини d = 4D), тим рівномір 

ніше розподіл напруги. Але при збереженні 

постійним навантаженого діаметру, напруга в 

перерізі підвищується і може перевищити 

межу міцності. Приведення рівня напруги до 

допустимої величини може бути отримане 

збільшенням зовнішнього діаметру і відповідно моменту опору перерізу Wиз (рисунок 2в).

 
Міцність оцінюється коефіцієнтом запасу надійності, який є відношенням граничної напруги до напруги, що 

виникає в перерізі при експлуатації: 
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де Gгран – гранична нормальна напруга при розрахунку на міцність; G – розрахункова нормальна напруга в 

перерізі, яка може бути в умовах експлуатації ортеза. 

ВИСНОВКИ. Запропонована методологія розрахунку забезпечить побудову оптимального варіанту ортеза 

для конкретного пацієнта. Також запропонована модель розрахунку дозволить провести порівняльний аналіз 

технічних характеристик узагальненої промислової моделі ортеза і моделі виготовленої індивідуально для кон-

кретного пацієнта, що у свою чергу приведе до вибору оптимального варіанту і процес лікування буде ефек-

тивнішим, швидшим і комфортнішим в цілому 
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Рисунок 1 – Різноманітні тутори на нижні кінцівки 

 

Рисунок 2 – Розподіл напруги по перерізу
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ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ 
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Кременчуцький національний университет імені Михайла Остроградського  

вул. Первомайська, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

Запропоновано алгоритм розробки біотехнічної системи електростимуляції, який забеспечить основні поло-

ження синтезу нового класу біотехнічних систем. 

Ключеві слова: алгоритм, електростимуляція, біотехнічна система. 

 

EFFECTIVE BIOTECHNICAL SYSTEMS OF ELECTROSTIMULATION 

Udovitsky M., Pilipenko S. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua. 

An algorithm for the development of a biotechnical electrical stimulation system is proposed, which will provide the 

basic provisions for the synthesis of a new class of biotechnical systems. 

Ключеві слова: algorithm, electrical stimulation, biotechnical system. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Прогрес в області медицини неможливий без створення нових технічних засобів 

для діагностики і лікування захворювань і хворобливих станів. Усебічне дослідження процесів, що виникають 

тут, можливе на основі використання системного підходу, за допомогою якого технічні і біологічні елементи, 

пов’язані для досягнення поставленої мети, об’єднуються у біотехнічну систему (БТС) цілеспрямованої дії. 

Біотехнічний системний підхід є сучасною методологічною основою створення нової медичної техніки. Він 

припускає певну послідовність розробки технічних засобів, що включають етапи біофізичного або імітаційного 

моделювання, експериментального дослідження, клінічної апробації, що виключає формальне перенесення в 

медицину досягнень техніки [1]. 

Поетапне моделювання БТС дозволяє правильно визначити вимоги до проектування технічних ланок, що 

забезпечують адекватність лікувальної дії і його спрямованість на отримання кінцевого заданого результату – 

стану нормального функціонування організму. 

Важливою областю додатка біотехнічного системного підходу є створення нових методів і технічних засобів 

електростимуляції органів і тканин. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Біотехнічна система (БТС) є сукупністю біологічних і тех-

нічних елементів, об’єднаних в єдину функціональну систему цілеспрямованої поведінки. БТС замкнуті в єди-

ний контур управління і грунтовані на принципах взаємодії живої і неживої природи за допомогою інфор-

маційного, енергетичного обміну і обміну речовинами [1]. 

Основна властивість БТС – суперадаптивність, обумовлена наявністю двох контурів адаптації системи – 

зовнішнього і внутрішнього. Зовнішній контур забезпечує БТС можливістю виконувати свою цільову функцію 

в умовах змінних дій зовнішніх чинників. Внутрішній,  в свою чергу, дозволяє елементам БТС взаємно адапту-

ватися до зміни стану один одного, викликаного дією зовнішніх і внутрішніх факторів. Таким чином, при ство-

ренні сучасних БТС необхідно дотримуватися принципу адекватності узгодження технічних і біологічних ха-

рактеристик БТС. 

 Нині сформульовані основні 

підходи, застосування яких дозволяє 

виключити грубі помилки при про-

веденні наукових досліджень. Зве-

дення цих підходів дістало назву 

«Правила доказової медицини» 

(ПДМ) [2]. У них включені наступні 

правила – GLP (good laboratory 

practice), GCP (good clinical practice), 

GSP (good statistical practice). 

ПДМ застосовувалися, най-

частіше, при створенні фармако-

логічних препаратів, у зв’язку з цим 

було поставлено завдання адаптації 

ПДМ стосовно розробки немедика-

ментозного методу впливу за допо-

могою фізичного чинника. Резуль-

татом подібної адаптації став алго-

ритм розробки БТС електростиму-

ляції на основі ПДМ (рисунок 1). 

Після побудови БТС з викори-

станням запропонованого алгоритму 

необхідно провестит етап клінічних 

випробувань. На етапі клінічних 

 
Рисунок 1 – Алгоритм розробки  БТС єлектростимуляції 
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випробувань важливо отримати підтвердження достовірної наявності позитивних лікувальних ефектів електро-

стимуляції в порівнянні з плацебо. Надалі необхідно провести оцінку можливості виникнення побічних ефектів, 

а також формулювання свідчень і протипоказань для практичного використання електростимуляції. 

ВИСНОВКИ. Проаналізувавши отримані результати, можливо стверджувати, що запропонований алгоритм і 

адаптивні правила доказової медицини, приведуть до більш чіткого обґрунтування медико-технічних вимог для 

проведення дослідно-конструкторських робіт, що в свою чергу дозволить уникнути помилок які притаманні 

існуючим моделям апаратів для електростимуляції, а також допоможе сформулювати основні положення син-

тезу нового класу біотехнічних систем.  
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МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ  ДІАГНОСТИКИ ВАЛЬГУСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СТОПИ 

Цапенко В.В., Терещенко М.Ф. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

м. Київ, Україна. E-mail: capenko.valik@ukr.net; agfarkpi @і.ua 

Пропонується новий метод дослідження вальгусної деформації стопи людини. Метод оснований на розрахунку 

розширеного фронтального динамічного індексу та показника демпфуючих властивостей тканин. 

Ключові слова: стопа, деформація, метод, бароподометрія, тканина. 

METHOD OF COMPLEX DIAGNOSTICS OF VALGUS DEFORMATION OF FOOT 

Tsapenko V., Tereshchenko М. 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute " 

Kyiv, Ukraine. E-mail: capenko.valik@ukr.net; agfarkpi @і.ua 

A new method for the study of valgus deformity of the human foot is proposed. The method is based on the calculation 

of an expanded frontal dynamic index and an indicator of the damping properties of tissues. 

Key words: foot, deformation, method, baropodometry, tissue. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стопа є першою, найбільш навантаженою ланкою опорно-рухового апарату. 

Вона здійснює контакт з опорою, перерозподіляє силу реакції опори на розташовані вище сегменти опорно-

рухового апарату (ОРА) та виконує важливу ресорну функцію, забезпечує стійкість нижньої кінцівки та зчеп-

лення з опорною поверхнею [1]. Для об’єктивної оцінки впливу деформації стоп на стояння та ходу необхідні 

клінічний аналіз руху та постурологічне обстеження. На сьогодні, найбільш інформативними методами аналізу 

рухів є подоконтурометрія (аналіз морфологічної структури стопи), стабілометрія (кількісна оцінка рухових 

можливостей) та бароподометрія (оцінка функцій стопи в динамічному та статичному положеннях). В даний 

час існує велика кількість методик, які дозволяють оцінювати просторові характеристики стопи людини. Проте, 

проблема визначення цих параметрів є актуальною з огляду на недосконалість існуючих способів вимірювання. 

Використання сучасної обчислювальної техніки дає можливість істотно спростити процес діагностики біомеха-

нічних параметрів стопи людини, а також розрахувати допоміжні величини, необхідні для подальшого аналізу 

[1-3].  

Плоско-вальгусна деформація стоп – широко поширене ортопедичне захворювання, при якому поздовжнє 

склепіння стопи патологічно низьке або взагалі відсутнє. Частота даної патології за даними різних авторів ко-

ливається від 6,9% до 70%. Сучасні біомеханічні дослідження показали, що 63% стабільності стопи забезпечу-

ється конфігурацією кісток стопи та їх коротких зв'язок, а 37% - комплексом «spring ligament» (підошовна п'ят-

ково-човноподібна зв'язка). Згідно з дослідженнями Гурфінкеля, встановлено - при вертикальній позі, в нормі, 

маса тіла на стопу розподіляється наступним чином: 20,5% - на переднє-внутрішній відділ стопи, 18,4% - на 

переднє-зовнішній відділ стопи, 5,5% - на область зводу, на п'яту доводиться - 55,6%. При аналізі підошовного 

тиску, вальгусна деформація стопи проявляється на основі зміщення його до латерального краю підошви, збі-

льшенні навантаження в області поздовжнього склепіння, медіальної поверхні стопи. Виникаючі біомеханічні 

порушення призводять до порушення функції стопи  

Актуальним науково-технічним завданням є розробка комплексного методу дослідження просторових біо-

механічних параметрів стопи людини. Для об'єктивізації контролю розвитку етапів патологій стопи у дітей ви-

никає гостра необхідність використання методу, який не має променевого впливу, а також дозволяє виконувати 

кількісну оцінку і контроль функцій стопи не тільки в статиці, але і в динаміці, оскільки максимум питомого 

навантаження на її підошовну поверхню при ходьбі значно вище, ніж в положенні стоячи на обох кінцівках. 

Таким чином, достовірність такої оцінки буде набагато вище. [4].  

МЕТА. Розробка методу комплексної  діагностики вальгусної деформації стопи людини, підвищення точно-

сті дослідження деформацій стоп та їх кількісної оцінки. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Поставлена задача вирішується шляхом проведення подос-

канування та бароподометрії, обчислення розширеного фронтального динамічного індексу (ФДІ) та оцінки 
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пружних властивостей стопи, шляхом розрахунку показника демпфуючих властивостей тканин (ДВТ) [5].  

Для розрахунку ФДІ медіальну та латеральну зони стопи розділяють на три окремі області кожну (передній, 

середній та задній відділи стопи відповідно) (Рис. 1). Тоді формула розрахунку комплексного фронтального 

динамічного індексу 𝑓 матиме вид: 

𝑓 =
𝑃𝑙𝑓+𝑃𝑙𝑚+𝑃𝑙𝑟

(𝑃𝑙𝑓+𝑃𝑙𝑚+𝑃𝑙𝑟)+(𝑃𝑚𝑓+𝑃𝑚𝑚+𝑃𝑚𝑟)
⋅ 100%       (1) 

де , , , , ,lf lm lr mf mm mrP P P P P P  – значення тиску (кПа) зафіксованого в передньому, середньому та задньому 

відділах латерального та медіального краю стопи відповідно. 

Для оцінки пружних властивостей стопи виникає необхідність введення діагностичного показника демпфу-

ючих властивостей тканин (ДВТ). Показник ДВТ (d) обчислюється як частка від ділення середніх значень мак-

симального навантаження на стопу в статич-

ному та динамічному положенні: 

𝑑 =
𝑃𝑎𝑣𝑔 𝑠𝑡

(𝑃𝑎𝑣𝑔 𝑑𝑦𝑛 𝑙+𝑃𝑎𝑣𝑔 𝑑𝑦𝑛 𝑟)
·100%   (2) 

де Pavg st – показник середнього наванта-

ження в статичному положенні (середнє зна-

чення між лівою та правою стопами); 

Рavg dyn l/r - показник середнього наванта-

ження в динамічному положенні для лівої та 

правої стопи відповідно. 

Якщо значення ФДІ менше 50% діагнос-

тують наявність вальгусної деформації. Чим 

вище значення показника ДВТ, тим вища 

здатність м’яких тканин стопи протидіяти 

руйнуючій дії навантаження за рахунок пе-

рерозподілу тиску по всій площі опорної по-

верхні стопи, тим менша вірогідність плос-

костопості. 

ВИСНОВКИ. Запропонований метод мо-

же використовуватися для вирішення поста-

вленої задачі та має значний медико-соціальний ефект. Запропоновані критерії комплексного фронтального 

динамічного індексу f та показника демпфуючих властивостей тканин d, як критеріальні  значення кількісних 

показників розподілення тиску по підошовній поверхні стопи, разом з якісними показниками отриманими при 

аналізі діаграм динамічних кривих, можуть успішно використовуватись для комплексного моніторингу стану 

стоп, підвищення точності діагностики деформацій та їх кількісної оцінки, встановлення істинного діагнозу та 

ефективності проведення різноманітних методів лікування плоско-вальгусної деформації стопи з врахуванням 

електропровідності біологічної тканини та властивостей фармалокологічних препаратів [6,7].  
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Рисунок 1 – Схема поділу стопи на латеральну  

та медіальну зони [5] 
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ВИДІЛЕННЯ ПЕРІОДІВ ЗБУДЖЕННЯ ПОЗАКЛІТИННИХ ПОТЕНЦІАЛІВ МІОЦИТІВ 
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Пропонується алгоритм для пошуку періодів збудження в сигналах позаклітинних електричних потенціалів клі-

тин серця (міоцитів) в умовах шуму. 

Ключові слова: позаклітинні потенціали, клітини серця (міоцити), виділення образів, періоди збудження. 
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This article is devoted to an algorithm for detection of activation periods of extracellular electrical potentials in noisy 

signals. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Аналіз сигналів позаклітинних потенціалів потребує виділення окремих періо-

дів збудження міоцитів з сигналу для дослідження динаміки його параметрів. Процес усунення шуму та арте-

фактів потребує часу, зусиль та, часто, індивідуального підходу до кожного сигналу. Для усунення цієї пробле-

ми пропонується простий алгоритм, який дозволяє на основі одного шаблону здійснити виділення періодів сиг-

налу та усунути частини сигналу з артефактами. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для тестування алгоритму було використано набір з 7 сигналів 

позаклітинних електричних потенціалів міоцитів тривалістю 240 секунд кожний та частотою дискретизації 2 

кГц. На кожному сигналі була присутня мережева завада 50 Гц та відповідні гармоніки, 1 з сигналів характери-

зувався великою кількістю артефактів у вигляді великої кількості (>30% тривалості сигналу) різких випадів на-

пруги максимально допустимих значень реєстраторів, інші 5 сигналам були характерні рідкі (<30% тривалості 

сигналу) випади напруги, останній сигнал характеризувався відсутністю артефактів типу випаду напруги.  

Для виділення шаблону була проведена попередня обробка сигналу без артефактів: було проведено знешум-

лення за сигналу від мережевої завади за допомогою дискретного вейвлет-перетворення (вейвлет Добеші). 

Оскільки періоди сигналу позаклітинних потенціалів характеризуються схожою на QRS комплекс з ЕКГ актив-

ністю, то для визначення періодів був успішно використаний метод Пана-Томпкінса [1-2]. Шаблон був сформо-

ваний за довжиною найкоротшого періоду та середньою амплітудою між всіх періодів. Алгоритм був побудо-

ваний на основі формули сум абсолютних різниць (SAD – Sum of Absolute Differences): 

𝑆𝐴𝐷𝑖 =  ∑ |𝑦𝑗 − 𝑥𝑗+𝑖−1|

𝑁𝑡

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2,3, … , (𝑁𝑠 − 𝑁𝑡 + 1) 
(1) 

де Ns – кількість відліків сигналу, Nt – кількість відліків шаблону, і – номер вікна, SADi – сума абсолютних різ-

ниць для вікна і, j – номер відліку шаблону, yj – відлік шаблону номер j, xj+i-1 – відповідний до відліку yj відлік 

сигналу у вікні і.  

 
Рисунок 1 – Приклад роботи алгоритму у вигляді знайдених відліків (кола) на функції коефіцієнту схожості 

(зверху) та оригінальному сигналі позаклітинних потенціалів міоцитів (знизу). 
 

Після отримання SAD виділення періодів збудження в сигналу зводиться до задачі пошуку локальних міні-

мумів в SAD, яку можна легко вирішити беручи до уваги, що відстань між мінімумами буде рівна або більше 
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кількості відліків шаблону. Коли шаблон та сигнал у вікні найбільш схожі один на одного, то різниця їх відліків 

прямує до 0, навість якщо сигнал зашумлений. У випадку, коли у вікні знаходиться артефакт, різниця між шаб-

лоном і сигналом представляється великим числом. Для зручності відлік SAD з найменшим значенням SADmin 

ділиться на всі відліки з SAD, що нормує всю функцію в діапазон від 0 до 1 та перетворює задачу пошуку міні-

мумів в пошук максимумів. Тепер нехай існує деяка межа, коефіцієнт схожості Si, величиною від 0 до 1. При 

наближенні до 1 алгоритм вибирає максимуми з вікнами в яких сигнал найбільш схожий на шаблон, а при на-

ближенні до 0 алгоритм вибирає усі доступні локальні максимумами з обмеженням тільки по відстані (довжина 

шаблону). 

𝑆𝑖 =  
𝑆𝐴𝐷𝑚𝑖𝑛

𝑆𝐴𝐷𝑖

.  𝑖 = 1,2,3, … , (𝑁𝑠 − 𝑁𝑡 + 1) (2) 

де Sі – коефіцієнт схожості, і – номер відліку, SADmin – найменше значення з усіх відліків SAD. 
 

ВИСНОВКИ. Використання розробленого алгоритму дозволяє ігнорувати стадію усунення шуму та артефа-

ктів, дозволяючи локалізувати необхідні частини сигналу через коефіцієнт схожості. 
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Множественная миелома (ММ) − это один из самых распространенных гемобластозов. ММ диагностируется у 

людей всех рас и на всех континентах. Это опухолевое заболевание в костном мозге, которое системно влияет 

на скелет, то есть множественные поражения могут происходить в разных местах скелета. В данной работе 

приведено сравнение изображений костной ткани поясничного отдела в норме и при патологии, описаны осно-

вные характеристики . 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ КОМП’ЮТЕРНОГО 

ПЛАНУВАННЯ В РИНОЛОГІЇ 

Носова Я.В., Тимкович М.Ю., Худаєва С.А., Аврунін О.Г.  

Харківський національний університет радіоелектроніки 

пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна.  E-mail: oleh.avrunin@nure.ua 

Множинна мієлома (ММ) - це один з найпоширеніших гемобластозів. ММ діагностується у людей всіх рас і на всіх 

континентах. Це пухлинне захворювання в кістковому мозку, яке системно впливає на скелет, тобто множинні уражен-

ня можуть відбуватися в різних місцях скелета. У даній роботі наведено порівняння зображень кісткової тканини попе-

рекового відділу в нормі і при патології, описані основні характеристики. 

Ключові слова: множинна мієлома, кісткова тканина, обробка, щільність, хребет. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время широкое развитие получила область компьютерного пла-

нирования хирургических вмешательств, под которым понимается виртуальное моделирование оперативного 

вмешательства и прогнозирование его функционального результата [1, 2]. Изначально такие методы применя-

лись в стереотаксической нейрохирургии для определения высокоточного доступа к оперируемым структурам 

[3, 4] и постепенно внедряются во все виды малоинвазивных вмешательств [5,6]. Особеностью оперативных 

вмешательств при восстановлении носового дыхания является объединение диагностических функцианальных 

(риноманометрических) и топографо-анатомических (томографических) данных с целью определить оптималь-

ную конфигурацию носовой полости для физиологически адекватного носового сопротивления при различных 

режимах дыхания [7, 8]. Для повышения эффективности копмпьютерного планирования хирургических вмеша-

тельств целесообразно использовать натурные модели, полученные по данным реальных пациентов и иследо-

вать аэродинамические характеристики носовой полости до и после виртуальной коррекции с последующим 

прототипированием.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время наиболее современной и доступной 

технологией быстрого прототипирования является экструзионная 3D-печать. Преимуществом этой технологии 

является создание реальных моделей верхних дыхательных путей, их внутренней структуры и воздухоносных 

полостей по данным медицинской интроскопической визуализации (рентгеновской спиральной компьютерной 

томографии – СКТ, магнитно-резонансной томографии – МРТ) с учетом изменения  архитектоники носовй по-

лости при конкретной патологии. На рисунке 1 представлена иллюстрация этапов быстрого прототипирования 

носовой полости по данным СКТ (рис. 1, а) и полученная натурная 3D модель носовой полости (рис. 1,б), на 

которой отчетливо видны подложка и поддержки выступающих воздухоносных полостей для обеспечения их 

точной геометрической формы и отсутствия провисаний. Результирующая погрешность изготовления модели 
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из PLA пластика по исходным СКТ-данным и прототипирования на 3D-принтере Wanhao Duplicator i3 

составяляет около 0,5 мм. 

         
а       б 

Рисунок 1  –  Иллюстрация этапов быстрого прототипирования носовой полости:  

а) исходный акситальный СКТ-срез на уровне верхних дыхательных путей, б) результирующая натурная 3D 

модель носовой полости 

Структурная схема этапов подготовки модели для проведения компьютерного планирования операции на 

натурной модели состоит в получении данных от средств интроскопии, создании трехмерной модели исследуе-

мой области, подготовке этой модели для прототипирования с помощью специализированных программ-

слайсеров, разбивающих модель на срезы с учетом аппаратных особенностей устройства печати, этапа, непо-

средственно, печати для получения натурной модели, тестирование полученной модели с помощью аэродина-

мического стенда для измерения и исследования характеристик воздуного потока при различных физиологиче-

ских расходах и носового дыхания с последующим внесением на виртуальной 3D-модели корректирующих 

воздействий.  

ВЫВОДЫ. При проведении диагностики и 

планирования ринологических операций необхо-

димо учитывать комплексные данные об архи-

тектонике верхних дыхательных путей и резуль-

таты функциональных исследований. С помощью 

испытаний натурных 3D-моделей  носовой поло-

сти на аэродинамическом стенде достигается 

проверка адекватности планируемых корректи-

рующих воздействий. Получаемые функциональ-

ные показатели носовго дыхания являются осно-

вой для изучения геометрии носовой полости и 

определения объема оперативного лечения. 

Результирующая погрешность изготовления 

модели по исходным СКТ-данным и 

прототипирования на 3D-принтере Wanhao 

Duplicator i3 составяляет около 0,5 мм, что 

позволяет исследовать такие аэродинамические 

характеристики носовой полости, как расход и 

перепад давления, но не пригодна для изучения 

пристеночных течений. Перспективой работы 

является подготовка моделей и оборудования для 

печати стуктур носовй полости из материалов максимально приближенныхпо физическим свойствам к 

реальным биологическим тканям.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРМАТОСКОПИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Трубицын А.А., Ибрагим Юнус Абделхамид 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники  
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г. Харьков, Украина. E-mail: klymenkoviktoriia@gmail.com 

Визуальный анализ врачем дерматоскопического снимка позволяет сделать предварительное заключение о со-

стоянии кожи, однако не позволяет извлечь всю полноту диагностической информации. Проведено исследова-

ние цветовых характеристик дерматоскопических изображений пораженных участков кожи детей от 0,5 до 9 

лет с атопическим дерматитом. Данные проведенного анализа позволяют оценить интенсивность и динамику 

воспалительных процессов пораженных участков кожи. Указаны цели дальнейшего использования результатов 

исследования. 

Ключевые слова: дерматит атопический, дерматоскопия, мониторинг состояния кожи, color moment, модель 

цветовая  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРМАТОСКОПІЧНИХ ЗНІМКІВ ДІТЕЙ З 

АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ 

Трубіцин О.О., Ібрагім Юнус Абделхамид,  

Харківський національний університет радіоелектроніки  

пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна. E-mail: oleksii.trubitsyn@nure.ua 

Клименко В.А. 

Харківський національний медичний університет, e-mail: klymenkoviktoriia@gmail.com, м. Харків, Україна. 

Візуальний аналіз лікарем дерматоскопічних зображень дозволяє зробити попередній висновок про стан шкіри, 

однак не дозволяє витягти всю повноту діагностичної інформації. Проведено дослідження колірних характери-

стик дерматоскопічних зображень уражених ділянок шкіри дітей від 0,5 до 9 років з атопічним дерматитом. 

Дані проведеного аналізу дозволяють оцінити інтенсивність і динаміку запальних процесів уражених ділянок 

шкіри. Вказані цілі подальшого використання результатів дослідження. 

Ключові слова: дерматит атопічний, дерматоскопія, моніторинг стану шкіри, color moment, колірна модель  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Атопический дерматит (АтД) является одним из самых распространенных за-

болеваний аллергического характера [1]. Кожные проявления АтД значительно ухудшают качество жизни 

больного [2]. В исследованиях динамики изменения состояния кожи при АтД значительную роль играют мето-

ды органосберегающего характера, что позволяет избежать причинения дополнительных болевых ощущений 

больному при проведении диагностики [3]. Дерматоскопия, как метод получения диагностической информа-

ции, является одним из самых востребованных в настоящее время. Основными преимуществами данного мето-

да являются: неинвазивный характер проводимых исследований и их относительная простота, а также возмож-

ность сбора графической информации для ее дальнейшего анализа [4,5].  

Визуальный анализ медицинского изображения, полученного методом дерматоскопии, позволяет врачу сде-

лать предварительное заключение о состоянии кожи в конкретный период течения заболевания. Однако, по-

добный способ получения информации не позволяет извлечь всю полноту данных, необходимую для уточнения 

диагноза и прогнозирования дальнейшего развития заболевания. Цветовые характеристики (color moment) по-

раженных участков кожи, полученные при обработке дерматоскопического изображения [6, 7], позволяют оце-

нить интенсивность и динамику воспалительных процессов кожи; получение данных показателей и их даль-

нейший анализ является важным этапом в процессе комплексной оценки диагностических данных о состоянии 

больного с АтД. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На базе кафедры Пропедевдики педиатрии №2 Харь-

ковской областной детской клинической больницы №1 было проведено обследование детей с различными фор-

мами АтД. Общеклинические методы исследования включали: оценку жалоб, данные анамнеза жизни, клини-

ко–лабораторные, биохимические, аллергологические, иммунологические методы исследования. Инструмен-

тальные методы исследования были проведены дерматоскопом BM6+ в период от начала очередного обостре-

ния заболевания и до наступления ремиссии. Расчеты проводились в программе Matlab, Excel. 

Для оценки интенсивности воспалительных процессов пораженных участков кожи на основе анализа дерма-

тоскопических снимков были рассчитаны показатели (color moment): среднего значения яркости (µ), стандарт-

ного отклонения яркости (𝜎) для каждого цветового канала HSV цветовой модели (1 - 2):  
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µ =
1

𝑁
∑

𝑁
𝑗 = 1

𝑝                                                                                    (1) 

𝜎 = √
1

𝑁
∑

𝑁
𝑗 = 1

(𝑃𝑗 − 𝜇)
2

                                                                         (2) 

В исследовании были рассмотрены случаи, типичные для наблюдаемых групп пациентов. 

Случай 1. Пациент в возрасте 1,7 года состоит на учете у дерматолога по поводу (АтД). На протяжении пос-

леднего курса лечения проводились дерматоскопическое исследование пораженных участков кожи (рис. 1).  

       
а      б         в 

Рисунок 1 – а) состояние кожи в первый день обследования; б) состояние кожи на четвертый день обследо-

вания; в) состояние кожи на шестой день обследования 
 

Случай 2. Пациентка в возрасте 4 лет на повторном приеме у дерматолога. Состоит на учете у дерматолога 

по поводу АтД. После прохождения курса лечения отмечается полное разрешение высыпаний. На протяжении 

последнего курса лечения проводились дерматоскопические исследования (рис. 2).  

Для случаев 1 – 2 были рассчитаны значения цветовых показателей каналов яркости µ, 𝜎 на основе данных 

обработки дерматологических изображений и корреляционная зависимость между цветовыми показателями и 

индексом SCORAD.  
 

      
   а             б                    в 

Рисунок 2 – а) состояние кожи в первый день обследования; б) состояние кожи на пятый день обследо-

вания; в) состояние кожи на восьмой день обследования 
 

ВЫВОДЫ. Проведенный анализ корреляционной зависимости между значениями цветовых характеристик 

дерматископических снимков и индексом SCORAD пациентов с атопическим дерматитом позволил выделить в 

качестве информативного признака показатель среднего значения яркости HSV цветовой модели, характеризу-

ющий связь между интенсивностью воспалительных процессов и индексом SCORAD. Данная зависимость поз-

воляет дополнить клиническую картину течения заболевания.  

Перспективой работы является разработка способа объективизации состояния больного с атопическим дер-

матитом при исследовании совокупности показателей: степени нарушения сна, зуда и интенсивности воспали-

тельных процессов.  
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Some technical solutions of efficient power systems based on thermoelectric modules (TEM) are considered.  
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Розглянуті певні технічні рішення ефективних систем живлення на основі термоелектричних модулів (ТЕМ). 
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INTRODUCTION. Efficiency and other performance of wireless sensors are steadily increasing, and the issue of 

providing autonomous devices with energy is becoming a common concern. 

The solution to this problem is to create devices that «collect» at least a small fraction of the energy (solar, thermal, 

piezoelectric or electromagnetic) that surrounds us. Leading engineering companies are seeking to expand the adoption 

of similar sensor technologies in products such as patient-worn medical and diagnostic devices, aeronautical and auto-

motive functional monitors, as well as remote gas, heat and electricity metering equipment. 

THE RELEVANCE OF THE WORK. As you know, there are two main types of radio frequency identification 

(RFID) systems: active and passive. This classification is determined by the type of RFID tags used. Passive RFID tags 

do not have a built-in power source. The electrical current induced in the antenna by an electromagnetic signal from the 

reader provides sufficient power for the operation of the microcontroller tagged in the tag and for transmitting a signal-

lu response. Active RFID tags have their own power source and 

are independent of the read-watt energy, making them work 

longer distances, larger in size, and can be equipped with addi-

tional electronics. However, the batteries have a limited life span, 

so the issue of power supply to active RFID tags is relevant. 

Consideration is given to possible ways of solving this problem. 

MATERIAL OF RESEARCH. The global development of 

this field of electronics is supported by an increasing number of 

technical means – from specialized integrated circuits to active 

and passive discrete elements [1–6]. 

An example is the components of the Energy Harvesting So-

lution To Go debugging modules of Energy Micro, Linear Tech-

nology and Würth Elektronik. There are two basic components to 

these kits - the energy harvesting board and the Giant Gecko 

starter kit. Both elements contain passive components from 

Würth Elektronik. For example, WE-EHPI transformers are spe-

cifically designed for energy harvesting devices from the envi-

ronment. They are highly efficient due to the low active re-

sistance of the windings and the core, which has been developed 

especially for harsh environments. Effects-out suppression of 

electromagnetic interference is realized by means of SMD ferrite 

filters at each transformer output. 

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 

 
Figure 1 – Multi-Purpose Linear Technology  

power collection card 

 
Figure 2 – The EFM32 Giant Gecko Starter Kit 
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On fig. 1 presents a multi-purpose energy collection board. It is made with four voltage converters from Linear 

Technology, each optimized for a specific power source. 

For example, the LTC3588 is designed for an AC source with a voltage of up to 20 V, such as piezoelectric and in-

ductive power generators. 

The Giant Gecko Starter Kit (fig. 2) includes the EFM32GG990F1024 microcontroller (MCU), which consumes on-

ly 200 μA/MHz in active mode. The ARM Cortex M3 core of this MCU runs at up to 48 MHz. The MCU has 1024 KB 

flash memory, 128KB of  RAM, USB interface, LCD controller, and LESENCE touch interface. 

Most standalone sensors have a similar structure, they includes the blocks: 

– the sensor measures and collects any number of environmental parameters required in a particular application (ap-

pendix); 

– the converter converts any kind of energy to electric; 

– the power management module stabilizes, redirects and accumulates the received energy; 

– MCU processes signals received from primary sensors and maintains communication with other system nodes via 

radio channel; 

– the wake-up signal receiver accepts an external request to output the sensor from sleep mode. 

Regardless of the methods and technology of building energy collection systems, all decisions are subordinated to 

the overriding goal – maximizing cost-effectiveness by transmitting information as often as possible. However, each 

harvesting technology has narrow enough application limits. Today, solar energy converters are the most common be-

cause they operate with efficiency from 25% to 50% per cm
2
. The consequence of the wide spread of photovoltaic cells 

will be a constant decrease in their price in terms of cm
2
. 

Meanwhile, piezoelectric, thermoelectric (TEG) and some other elements can be used as energy harvesting ele-

ments. 

The power management device for wireless sensor systems should be small in size, easy to use, and provide differ-

ent output voltages. These requirements are met, for example, by Linear Technology's LTC3108 chip made in 3 × 4 × 

0,75 mm DFN housing or in SSOP 16 housing for operation at ultra-low voltages removed from thermoelectric envi-

ronmental energy harvesting elements. 

This chip with a thermoelectric energy harvesting element is operable with a minimum temperature difference of ∆T 

on the surface of the element of order 1 ℃. When using a step-up transformer with a ratio of turns of windings 1: 100, 

the start-up of the block-generator of the chip occurs at a voltage at the output of a thermocouple of the order of 20 mV. 

From the output of the synchronous rectifier, DC voltage is supplied to the key of the charge pump circuit, which is 

made on the field-effect transistor, whose drain is connected to the storage capacitor 𝐶𝑂𝑈𝑇 . The output voltage 𝑉𝑂𝑈𝑇is 

determined by the control voltages at the terminals VS1, VS2 and may be within 2,35…5 V. The output of the addition-

al LDO stabilizer generates a constant voltage of 2,2 V, designed to power the external microprocessor of the wireless 

sensor circuit. 

A sketch of one of the designs of the thermoelectric module 

(TEM) for environmental energy collection is shown in fig. 3. 

The module is based on the Seebeck effect, which is the appear-

ance of EMF in a closed circle of heterogeneous metals having dif-

ferent temperatures. the reverse effect, called the Peltier effect, is to 

produce or absorb heat as current flows through the connection of 

heterogeneous conductors. The TEM consists of a series of series-

connected single semiconductor cells of n and p conductivity types 

mounted on the pads. The design of the module is carried out in such 

a way that cells of different conductivity physically contact with op-

posite sides of the module. As a semiconductor material, bismuth telluride (Bi2Te3) is commonly used. 

The output voltage of a thermoelectric module (TEM) depends on the temperature difference of its different sides, 

on the number of semiconductor cells, and on the resulting output resistance of the module. As the number of cells in-

creases, the output voltage increases and the output impedance of the 𝑅𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸  module increases. On fig. 4 presents the 

transient characteristics of the chip LTC3108 outputs 

𝑉𝑂𝑈𝑇 , 𝑉𝑆𝑇𝑂𝑅𝐸 , 𝑉𝐿𝐷𝑂 when applying to the input 𝑉𝐼𝑁 rectangular 

pulse with a span of 100 mV. The efficiency of the transmis-

sion of electrical power from the module to the chip also de-

pends on the nonlinear input impedance of the input 𝑉𝐼𝑁, 

which depends on the magnitude of the applied voltage. 

On fig. 5 shows the dependence of the output power of the 

TEM chip on the load resistance (input impedance 𝑉𝐼𝑁) at 

different values of  𝑅𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸  and the dependence of the input 

impedance of the input 𝑉𝐼𝑁 of the chip on the value of the in-

put voltage. The graphs show that at low resistances  

𝑅𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸= (1 Ohm) there is a maximum at the input imped-

ance 𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷=1 Ohm. 

Figure 6 presents the dependences of the output voltage 

𝑉𝑂𝐶  at idle and the power of a typical TEM (area 30 mm
2
, 127 cells, 𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷 = 2 Ом) TEG 𝑃𝑂𝑈𝑇 , on the difference of 

 
Figure 3 – Thermoelectric design 

module (TEM)Starter Kit 

 
Figure 4 – Transitional characteristics LTC3108 chips 
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temperatures of its surfaces. 

The graphs show that to obtain a power of 10 mW, the required temperature difference ∆𝑇 must be 9 ℃, and to ob-

tain 𝑃𝑂𝑈𝑇 = 1 мВт, ∆𝑇 = 3 ℃. 
The correct choice of TEM is of great importance for the successful implementation of wireless sensor power sup-

ply. Many TEM manufacturers do not provide the values and dependences of the TEM output power on the temperature 

difference of their surfaces. The maximum output voltage 𝑈𝑀𝐴𝑋  and current 𝐼𝑀𝐴𝑋  are usually given. It is possible to se-

lect TEM of a certain size with optimal characteristics according to the maximum given power 𝑃ВИХ = 𝑈𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝐴𝑋  and 

the minimum output resistance 𝑅𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸  [3]. 

When designing TEM devices, the effect on the conversion of thermal resistance energy between the TEM and the 

environment, the TEM and the heat source should be taken into account (see fig. 7). 

The TEM temperature difference is determined by 

the expression: 

𝑑𝑇 =
𝑅𝑇𝐸𝐺(𝑇𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 − 𝑇𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇)

𝑅𝑆 + 𝑅𝑇𝐸𝐺 + 𝑅𝐻𝑆

, 

where 𝑇𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸  is the temperature of the heat source; 

𝑇𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇  – ambient temperature; 𝑅𝑇𝐸𝐺  – TEM thermal 

resistance (typical values 1 … 10 ℃ 𝑊𝑡⁄ ); 𝑅𝑆 – thermal 

resistance of the heat source; 𝑅𝐻𝑆 – thermal resistance of 

heat sink. 

The installation of a heat sink (cooling radiator) on 

the outer surface of the TEM is obligatory, otherwise its 

temperature, due to the low resistance of the 𝑅𝑇𝐸𝐺  mod-

ules, will be close to the temperature of the inner surface 

of the module, which will give small values of  𝑑𝑇 and 

TEM output power. 

The typical inclusion of the LTC3108 chip in a wire-

less TEM sensor ТЕМ 9500/128/100В 

 (𝑆 = 40𝑚𝑚2,  𝑅𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 = 1,25 Оℎ𝑚; 
𝑈ВИХ = 40 м𝑉 … 1 𝑉) 

from Ferrotec TEM and Coilcraft transformer 

LPR6235-123QML with a 1:50 winding ratio is shown 

in Fig. 8 [7]. The range of optimal temperature differ-

ences of TEM surfaces is within 2 … 10℃,, the start of 

the pulse generator and the charge of the capacitor 

𝐶𝑂𝑈𝑇 occurs at 𝑑𝑇  greater than 2 ℃. Reading data and 

RF radiation from wireless sensors are usually carried 

out in short intervals, and the capacitance of the capaci-

tor 𝐶𝑂𝑈𝑇  at the impulse nature of the current in load is 

determined by the following  expression: 

𝐶𝑂𝑈𝑇(мкФ) =
𝐼імп(мА)𝑡імп(мс)

𝑑𝑉вих(В)
, 

where  𝐼імп is the impulse current in load; ; 𝑡імп – pulse 

duration; 𝑑𝑉вих – the  permissible load voltage drop. 

For the scheme on fig. 8 capacitor capacitance 

𝐶𝑂𝑈𝑇 = 470  μF selected for values 𝐼імп = 15  mA;       

𝑡імп = 10 ms; 𝑑𝑉вих = 0,33 V (at rated output voltage 

3,3 V). The average current consumption under these 

conditions is 560 μ𝐴, the average load in the load 

𝑃ср = 3,3𝑉 ∙ 560 μ𝐴 = 1,85 μ𝑊𝑡. Pulse power con-

sumption 𝑃імп = 3,3𝑉 ∙ 15 μ𝐴 = 49,5 μ𝑊𝑡. The time 

required to charge the 𝐶𝑂𝑈𝑇 capacitor is: 𝑡зар = 470 μF ∙
3,3𝑉

560µA
 = 2,77 s. 

The questions of modeling the basic characteristics 

and parameters of TEM are given in [8–10]. 

CONCLUSION. The issue of organizing efficient 

power supply to wired sensors is urgent. Some technical 

solutions of efficient power systems based on thermoe-

lectric modules (TEM) are considered. 
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НЕКОНТАКТНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДІАМЕТРУ ЗЛИВКА КРЕМНІЮ  

Еременко С.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pritchinse@gmail.com    

Розглядається спосіб підвищення точності вимірювання діаметра злитка кремнію вирощується методом Чох-

ральського, при використанні в якості датчика діаметра телевізійного методу. Підвищення точності досягається 

шляхом фільтрації отриманого зображення зони вирощування з подальшим виділенням меж.   

Ключові слова: злитки кремнію,  телевізійний метод, діаметр. 
 

DEVELOPMENT OF A HYBRID POWER SOURCE FOR A LOOKING POSITIONING SYSTEM OF 

PHOTOELECTRIC CONVERTER 

Eremenko S. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: pritchinse@gmail.com 

The way of increase of accuracy of measurement of diameter of an ingot of silicon grown up by a method Chohralsky is 

considered, at use as the gauge of diameter of a television method. Accuracy increase is reached by a filtration of the 

received image of a zone of cultivation with the subsequent allocation of borders. 

Key words: ingot silicon, television method, diameter. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Жорсткість вимог з боку виробників електронних приладів до якості злитків 

кремнію, обумовлене високим ступенем інтеграції сучасних електронних пристроїв і вимог, що висуваються до 

матеріалів для великих інтегральних схем і надвеликих інтегральних схем, змушують виробників злитків крем-

нію вживати заходів щодо подальшого підвищення якості своєї продукції і підвищенню її економічної ефекти-

вності. 

Одним з напрямків вирішення даної задачі є збільшення діаметра вирощуваних зливків. Одночасно зі збіль-

шенням діаметра виникає завдання підвищення якості процесів управління вирощуванням. Одним з основних 

параметрів при виробництві злитків кремнію монокристалічного є контроль діаметра на всіх технологічних 

етапах вирощування, і як наслідок підвищення вимог до систем контролю діаметра злитка кремнію на стадії 

вирощування. 

Нестабільність вимірювання діаметра яка виникає при застосуванні традиційних систем контролю в процесі 

вирощування призводить до коливання швидкості вирощування і температури розплаву яка формується графі-

товим нагрівачем, що негативно позначається на електрофізичних параметрах одержуваних злитків, та призво-

дить до браку. 

Таким чином, можна зробити висновок, що рішення задач, спрямованих на підвищення точності вимірю-

вання діаметра злитка кремнію є актуальним. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В даний час існують різні способи вимірювання діаметра при 

вирощуванні зливків кремнію за методом Чохральського. Найбільш відомими є методи підтримання діаметра за 

допомогою електронно-оптичного датчика [1], і метод визначення діаметра за допомогою ПЗС лінійки [2]. 

Метод підтримки діаметра за допомогою електронно-оптичного датчика, забезпечує утримання заданого ді-

аметра циліндричної частини злитка. Однак він, не дозволяє отримувати інформацію про абсолютне діаметрі, 

регулювати процес вирощування зливка на стадіях росту шийки і разращіванія прямого конуса, не дозволяє 

враховувати величину великої і малої осі злитків, дає похибку підтримки діаметра через прецесії злитка по роз-

плаву. Метод визначення діаметра злитка за допомогою ПЗС лінійки, дозволяє вимірювати діаметр на різних 

стадіях процесу, розрізняти малі і великі осі злитка, проте дає похибку вимірювання через прецесії злитка по 

розплаву. Практично від усіх цих недоліків вільний телевізійний метод вимірювання діаметра злитка [3]. Метод 

заснований на аналізі відеозображення одержуваного з телевізійної камери, сфокусованої на зону кристалізації, 

http://www.bornica.ru/expert/gruz_pass_9_2011/
http://www.ferrotec.com/%20%20%20%20products/thermal/
http://www.kryotherm-usa.com/
http://www.lairdtech.com/
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Lyxf max
2 ),(

Ryxf min
2 ),(

сканування пікселів в отриманому відеозображенні по рядках, і виділення яскравості кордонів на відеозобра-

женні злитка кремнію в зоні росту. 

На якість відеозображення впливає заростання окисом бору і запиленість оглядового скла, зміна яскравості 

розплаву в слідстві регулювання температури нагрівача установки, і коливання "дзеркала" розплаву через обер-

тання тигля і злитка. Для мінімізації цих факторів необхідно провести обробку отриманого відеозображення, 

яка полягає в контрастировании, фільтрації і виділення кордонів. 

Для контрастування зображення зазвичай застосовується лінійна фільтрація або нелінійний оператор перет-

ворення. З огляду на характер зображення найбільш оптимальним є метод підвищення контрастності зображен-

ня нелінійним оператором перетворення який представляється у вигляді степеневої функції: 
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де G - значення рівня зображення рівне 255 для напівтонового зображення; k = f (x, y) / (G-1) нормоване зна-

чення функції вхідного зображення; v = f / (x, y) / (G-1) - нормоване значення функції вихідного зображення; s = 

S / (G-1) - нормоване значення точки перегину характеристики зображення; S - точка перегину характеристики 

зображення, що дорівнює 186 (визначена експериментальним шляхом); r - показник статечної функції, який 

дорівнює 3. 

Показник степеневої функції визначає опуклість або увігнутість характеристики перетворення. Для задач 

визначення діаметра злитка, доцільно використовувати значення r більше 1, так як в цьому випадку відбуваєть-

ся розтягування шкали рівня сірого поблизу точки перегину і стиснення на краях шкали. 

Для виділення кордонів використовується операція взяття градієнта. Проведені дослідження показали, що 

найкращі результати вдалося домогтися обчислюючи другу похідну оператором Лапласа, який представляється 

у вигляді: 
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і який обчислюється за наближеною формулою: 
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Застосування цього оператора підсилює границі додаючи до них високочастотні компоненти, і віднімаючи 

лапласіан з вихідного зображення що поліпшує фокусування зображення. Відеозображення вводиться в ком-

п'ютер і перетворюється в відеомассів, після чого проводиться дослідження зображення по рядках, визначають-

ся базові рівні яскравості і зони інтересу, а також стадія процесу. Для кожної стадії характерна своя яскравісна 

лінія. 

На основі аналізу сканованих ліній робиться висновок про стадії процесу. Залежно від стадії, застосовується 

відповідний алгоритм визначення діаметра кристала в пікселях, і ширини зони меніска. Завдання зводиться до 

знаходження кроків, при якому похідна має максимальне і мінімальне значення при проході з лівого і правого 

краю лінії сканування. 

Діаметр меніска зливка кремнію визначається за наступною формулою: 

KyxfyxfD LRm *)),(),(( max
2

max
2            (3) 

 

де                                 - перший максимум похідної при проході з правого краю в пікселях;  

- перший мінімум похідної при проході з лівого краю в пікселях; К - коефіцієнт масштабування (мм / пік-

сель) визначальну вагу різниці між двома сусідніми пікселями до фізичному обсягу в мм. 

Коефіцієнт К залежить від фокусної відстані об'єктива і відстані від телевізійної камери до спостережуваної 

зони зливка кремнію. Він визначається практичним методом, шляхом вимірювання діаметра в пікселях з при-

в'язкою по довжині злитка, наступним порівнянням виміряних значень з фактичним діаметром злитка який ви-

значают в контрольних точках штангенциркулем і розрахунком одержуваного значення К за формулою: 
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де n - число точок вимірювання; Df - фактичний діаметр в мм; Dp - виміряний діаметр в пікселях. Діаметр 

зростаючого злитка кремнію визначається за такою формулою: 
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- перший мінімум похідної при проході з правого краю в пікселях; Lyxf min
2 ),(    - де                                      

перший мінімум похідної при проході з лівого краю в пікселях; Для виключення ефекту прецесії, сканування 

необхідно проводити по декількох лініях, і визначити лінію з максимальним діаметром, який і приймається за 

істинний для конкретного виміру.                                

ВИСНОВКИ. Проаналізовано методи контролю діаметра злитка кремнію в процесі вирощування. Показано, 

що система вимірювання діаметра заснована на телевізійному методі має низку переваг. 

Показано шляхи підвищення точності вимірювання діаметра телевізійним методом. Результат досягається 

Ryxf max
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попередньою обробкою телевізійного зображення в зоні росту, і зокрема операцією контрастування і виділення 

границь. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СЕНСОРУ PD/POR-GAAS ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВОДНЮ  

Коротя О.О.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

м. Кременчук, Україна, Е-mail: KogdasMax@gmail.com 

Предствлена модель, свідчить про те, що чутливість поруватого зразка більша, ніж в непоруватого зразка і ця 

чутливість відноситься до більшої кількості адсорбції водню на поверхні розділу контакту. Підвищений коефі-

цієнт чутливості в поруватому датчику пов'язаний з морфологією поверхні і є функцією двох параметрів: збі-

льшення площі поверхні і щільності порожнин між стінками пор 

Ключові слова: діод Шоттки, напівпровідник, поруватий, сенсор. 

 

MODELING OF PD/POR-GAAS SENSOR FOR DETECTION OF HYDROGEN 

Korotya O. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: KogdasMax@gmail.com  

The presented model indicates that the sensitivity of the porous sample is greater than that of the non-porous sample and 

this sensitivity refers to the greater amount of hydrogen adsorption on the contact section surface. The increased sensi-

tivity coefficient in the porous sensor is related to the surface morphology and is a function of two parameters: an in-

crease in surface area and a density of cavities between the pore walls 

Key words: Schottky diode, semiconductor, porous, sensor. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Водень є третім найбільш поширеним елементом на землі. Він горить чисто в 

повітрі і не є токсичним. Проте, є проблеми з приводу його безпеки, труднощі при зберіганні і обробці. Його 

низька маса і висока дифузійність роблять його важко зберігаючим. Тому розробка ефективного виявлення і 

технології зондування водню являється перспективною задачею [1]. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Коли молекули водню потрапляють на поверхню Pd, вони 

можуть бути диссоційовані на атоми і адсорбують до Pd. Дисоціація H2, як вважають [2], відбувається через 

взаємодію σ-зв'язує орбіталь H2 з D-орбіталі атомів Pd. Після дисоціації, атоми Н2 дифундують в обсязі Pd за-

ймаючи ортогональні міжвузля в решітці і адсорбувують на кордоні Pd/GaAs.  

У стійкому стані, через константи рівноваги, k, в стаціонарному стані, і відповідно до моделі Ленгмюра, 

охоплення водню на кордоні розділу, θ, можна виразити у вигляді: 

2

0.5

1
Hk P




 

       (1) 

де РН2 є парціальний тиск водню. Виходячи з припущення [3], зниження висоти бар'єру Шотткb може бути 

вираженао як:  

2 maxair H              (2) 

де max  представляє максимальне зниження висоти бар'єру Шоттки. 

Підставляючи рівняння (1) в рівняння (2) отримаємо: 

2

0.5

max max

1 1 1 1
( )

HkP  
  

  
    (3) 

Зміна висоти бар'єру Шоттки   обумовлена поляризацією атомів водню на кордоні розділу фаз. Це відбу-

вається тому, що поляризація дипольного шару викликає додатковий компонент на кордоні розділу фаз потен-

ціалу. Так як висота бар'єру Шоттки пов'язана з лінійним потенціалом, міжфазні потенційні зміни призводять 

до зміни висоти бар'єру Шоттки. Тому, так як через міжфазні потенційні зміни, які можна отримати зміною ви-

соти бар'єру Шоттки, а потім струм насичення, який показує чутливість, ми зосереджені на ΔV для того, щоб 

знайти, як поруватість впливає на чутливість. 

Припустимо, що порувата плівка складається з різних стовпців (пор), розділених отворами. Є два шляхи для 

дифузії водню в решітку Pd: через верхню поверхню шару і отвір адсорбції Pd. 

Для простоти, ділянки пор вважаються ідентичними верхній поверхні пір. Адсорбція водню обмежена шви-

дкістю дифузії водню в міжсесійному поровому просторі. Це обмеження не відбувається на верхній поверхні 
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Pd. Отже, поруваті плівки мають аналогічну відповідь в порівнянні з гладкими плівками. Це пов'язано з морфо-

логією поруватої плівки.  

В процесі адсорбції і особливо після насичення, молекули води можуть заповнити деякі адсорбційні десорб-

ційні ділянки, а отже, щільність активних центрів десорбції зменшується і що робить десорбцію важчою.  

При моделюванні відгука датчика на газоподібний водень, існують дві проблеми, по-перше адсорб-

ція/десорбція молекул водню на поверхні Pd і наступний перенос адсорбованих атомів водню з решітки Pd, а по-

друге, розчинення водню в Pd/Por-GaAs. Першу проблему можна представити як зв’язок резистора, який показує 

перешкоду для водню адсорбціъ/десорбціъ на поверхні Pd і дифузії з решітки Pd. Другу проблему можна пред-

ставити у вигляді конденсатора, який показує розчинення водню в Pd адсорбції/десорбції ділянок. Таким чином, 

при заданому парціальному тиску (РН2) водню і фіксованій температурі, тимчасовий відгук Pd плівок може бути 

представлено за допомогою схеми, що складається з резистора і конденсатора. Модель адсорбції Н2 у шарі 

Pd/GaAs, можна представити за допомогою простого паралельного ланцюга RC, як показано на рис. 1. Резистор R 

являє адсорбцію/десорбцію Н2, конденсатор представляє розчинення H2 в плівці Pd, потенціал V являє собою па-

рціальний тиск водню і ток I являє собою тимчасову характеристику датчика. Час відгуку десорбції значно вище, 

ніж час відгуку адсорбції. Це означає, що значення RC десорбції більше, ніж значення RC адсорбції. Це відбува-

ється через додатковий компонент r, що відноситься до утворення води на поверхні шару Pd. 

Для моделювання відгуку поруватого зразка ми повинні враховувати, що існує два шляхи для дифузії перет-

ворення водню в решітці Pd, а саме, адсорбція на верхній поверхні шару Pd і дифузії через отвори, створені між 

порами, з подальшою адсорбцією/десорбцією Н2 на 

велику площу внутрішньої поверхні поруватої струк-

тури.  

Це означає, що ми можемо моделювати адсорбції за 

допомогою паралельної схеми представленої на рис. 2. 

У моделі адсорбції поруватого зразка показаного на 

рис. 2 (а), rp. являє собою адсорбційну перешкоду Н2 на 

внутрішній поверхні порува-

того шару і зменшується про-

порційно (1/W) в порівнянні з 

r значенням через ефект площі 

поверхні. Ці ефекти, за раху-

нок збільшення швидкості 

адсорбції, викликають швидке 

насичення адсорб-

ції/десорбції. Параметр rH є 

дифузією отвіра Н2 і пов'язана 

з розміром і структурою плів-

ки пір; R являє собою поверх-

неву дифузію Н2 і аналогічно, 

як в гладкому шарі. Конденсатор Ср на рис. 2 (а) являє собою розчинення H2 в поруватому шарі Pd і значно бі-

льший (пропорційно значенням W), ніж в непоруватому шарі через пори і ефекти площі поверхні. У моделі де-

сорбції, рисунку 5 (б), rH2O являє собою додаткову перешкоду для Н2 десорбцію, у зв'язку з заповненням десор-

бції ділянки молекулами води. 
'

pr представляє десорбцію перешкоди водню на внутрішній поверхні поруватого 

шару і пропорційно (площі пори/поверхня (W*r). Це відбувається через велику площу поверхні поруватого ша-

ру, що підвищує щільність десорбції. У цьому випадку внутрішній опір десорбції водню зменшується на 1/W. 

Крім того, десорбувати молекули водню в пастці між порами через поруватість стає скрутним. Проте, внутріш-

ній опір переміщення водню зростає пропорційно часу і адсорбції. Тому значення RС схеми reff·сeff , яка пред-

ставляє десорбцію молекул водню може бути значно більшою, ніж у не поруватого  зразка. Це робить час від-

новлення занадто довшим.  

ВИСНОВКИ. Представлена модель, свідчить про те, що чутливість поруватого зразка більша, ніж в непору-

ватого зразка і ця висока чутливість відноситься до більшої кількості адсорбції водню на поверхні розділу кон-

такту. Підвищений коефіцієнт чутливості в поруватому датчику пов'язаний з морфологією поверхні і є функці-

єю двох параметрів: збільшення площі поверхні і щільності порожнин між стінками пор (кількість пір, що важ-

ливо в каталізаторах). Поруватість, на додаток до збільшення площі поверхні і адсорбції ділянки, викликає до-

даткове збільшення чутливості.  
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Рисунок 1 – Еквівалентна схема тимчасового відгуку  

Pd/GaAs з Н2 при кімнатній температурі. 

 
а     б 

Рисунок 2 – (а) схема, що представляє собою тимчасову характеристику по-

руватого  зразка до адсорбції водню при кімнатній температурі. (б) схема, що 

представляє собою тимчасову характеристику поруватого  зразка до десорб-

ції водню при кімнатній температурі . 
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АНАЛІЗ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ 

Кухаренко Д.В., Кулинич Є.А., Яковенко А.О., Шарлай В.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: dkuch100@gmail.com 

Застосовувана в приладах технологія дозволяє знаходити несправності на компонентному рівні в електронних 

модулях будь-якої складності і призначена – від побутової техніки до електроніки спеціального призначення. 

На наш погляд більш вдосконалим засобом пошуку несправностей є Робот-пошуковик "EyePoint". EyePoint P10 

– це новий погляд на пошук несправних електронних компонентів на друкованих платах. 

Ключові слова: електроніка, засоби діаностики, сигнатурний аналіз. 

 

COMPUTER TECHNOLOGIES FOR MODELING COMPLEX BIOLOGICAL SYSTEMS 

Kukharenko D., Kulinich E., Yakovenko A., Sharlai V. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: dkuch100@gmail.com 

The technology used in the devices makes it possible to find component level faults in electronic modules of any 

complexity and is intended - from household appliances to special purpose electronics. In our view, EyePoint Robot 

Finder is a more sophisticated troubleshooter. EyePoint P10 is a new take on the search for faulty electronic 

components on PCBs. 

Key words: electronics, diagnostics, signature analysis. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одночасно з першими складними електронними схемами з'явилася і завдання 

створення ефективних засобів діагностування та ремонту виробів, виконаних на їх основі. Вітчизняна промис-

ловість в попередні десятиліття використовувала спеціалізовані програмовані стенди для діагностування 

серійних електронних виробів, а також різні тестери і пробники для пошуку несправностей в період їх екс-

плуатації. Але різке збільшення фактора "щільність монтажу / вартість" паралельно з дуже швидкою модифіка-

цією електронних виробів зробили програмовані стенди економічно неефективними навіть в серійному вироб-

ництві. 

Застосування традиційного лабораторного обладнання (осцилографів, мультиметров, тестерів і т.д.) вимагає 

подачі напруги живлення на дефектні модулі, що часто неможливо і небезпечно, оскільки може призвести до 

виходу з ладу справних вузлів модуля. Крім того, для використання цього обладнання потрібно наявність доку-

ментації та висока кваліфікація персоналу. 
МЕТА РОБОТИ. Метою  роботи є аналіз апаратних засобів діагностики, які використовують сигнатурний 

аналіз для дослідження складних електронних схем.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

Вхідний контроль компонентів є невід'ємною частиною забезпечення якості продукції у виробництві елект-

роніки. З підвищенням рівня складності виконуваних виробів збільшується рівень відповідальності компонента 

у виробі. Особливо важливо, щоб при складанні відповідальних вузлів керуючих систем був забезпечений вхід-

ний контроль всіх електронних компонентів, так як несправність будь-якої однієї деталі може спричинити за 

собою вихід з ладу інших деталей, вузлів, а можливо, і всього комплексу в цілому. Проведення вхідного конт-

ролю необхідно для будь-яких типів компонентів, починаючи з резисторів і закінчуючи інтегральними мікрос-

хемами (ІМС). 

Дуже важливо на етапі вхідного контролю оцінити працездатність ІМС. На сьогоднішній день асортимент 

мікросхем ТТЛ і КМОП-логіки настільки великий, що найдоступнішим рішенням при тестуванні ІМС є універ-

сальний пристрій, що дозволяє проводити перевірку великої кількості елементів. 

Як правило, для контролю інтегральних мікросхем потрібно обладнання, яке виконує функціональну пере-

вірку параметрів на відповідність таблиці істинності. При великій номенклатурі перевіряються ІМС подібні 

тестери є дорогими, крім того, досить трудомістким є процес написання тестових програм. 

Зазвичай виробники електроніки на вхідному контролі обмежуються візуальним оглядом та інструменталь-

ним контролем геометрії мікросхем. Однак, за відсутності зовнішніх пошкоджень корпусу і відповідно крес-

ленням, можуть бути присутніми дефекти ІМС, які виявляються лише тестуванням компонента. 

При проведенні тестування інтегральної мікросхеми її серія та тип відомі, і мікросхема вважається справ-

ною за умови відповідності всіх контрольованих вхідних і вихідних сигналів для даної ІМС нормативним вимо-

гам ТУ. Статистичні дані говорять про те, що на практиці до 80% дефектів ІМС, виявлених на вхідному конт-

ролі, - це пошкодження вхідних / вихідних каскадів інтегральних мікросхем, викликані "пробоєм" захисних ді-

одів або відсутністю зв'язку між кристалом і висновком ІМС. Тому для відбракування мікросхем на вхідному 

контролі найбільш доступним рішенням є комплекси, що аналізують вхідні / вихідні каскади. 

Всі розглянуті пристрої (EyePoint P10, POLAR T3000, POLAR PFL760, POLAR PFL780, SOVTEST SFL1500, 

SFL2500, SFL3000) використовують метод сигнатурного аналізу для пошуку несправностей складних  елект-

ронних схем. Метод аналого-сигнатурного аналізу (ASA), що полягає в порівнянні вольт-амперної характерис-

тики тестованого компонента з еталонною, є універсальним методом для діагностики радіокомпонентів, в тому 

числі інтегральних мікросхем. Метод ASA дозволяє наочно уявити стан компонентів, в тому числі напівпровід-

ників.  

POLAR T3000, SOVTEST SFL3000, SFL2500 (рис.1, а,б,г) показали себе дуже ефективними приладами для 
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пошуку несправностей в електронних виробах будь-якої складності і по теперішній час використовується серві-

сними центрами для діагностування материнських і периферійних плат, промислових контролерів, спеціалізо-

ваної апаратури. 

Особливістю цього приладу є те, що він дозволяє тестувати цифрові і аналогові вузли без демонтажу компо-

нентів і без подачі напруги живлення. POLAR T3000 сам подає сигнали безпечного рівня і частоти, необхідні 

для побудови сигнатур, які виводяться в графічному вигляді на екран приладу. Сигнатури для різних компонен-

тів мають різну форму і таким чином легко розпізнаються. Нахили сигнатур, діаметри еліпсів залежать від но-

міналу тестованого компонента. При будь-якій несправності сигнатури компонентів різко змінюють форму, 

тому процес визначення несправностей візуально простий і зводиться до порівняння сигнатур, одержуваних від 

перевіряється і еталонного виробів. За останні роки більше 200 локализаторов несправностей POLAR T3000, 

POLAR PFL760 і POLAR PFL780 були поставлені підприємством на російський ринок, а також в Білорусію, 

Україну, Казахстан. 

Робот-пошуковик "EyePoint" (рис.1, в) робить фотознімок з високою роздільною здатністю, автоматично 

розпізнає електронні компоненти на платі, визначає розташування висновків, літаючим щупом знімає сигнату-

ри (унікальні вольт-амперні характеристики) кожного виведення кожного електронного компонента, зберігає 

сигнатуру еталонної плати в спеціальний файл. 

 

  
                        а                                    б                                         в  г 

 

Рисунок 1 – Апаратні засоби діагностики складних електронних схем: а). POLAR T3000; б). SOVTEST 

SFL2500, в). Робот-пошуковик "EyePoint "; г). SOVTEST SFL3000. 
 

ВИСНОВКИ. Застосовувана в приладах технологія дозволяє знаходити несправності на компонентному рів-

ні в електронних модулях будь-якої складності і призначена – від побутової техніки до електроніки спеціально-

го призначення. На наш погляд більш вдосконалим засобом пошуку несправностей є Робот-пошуковик 

"EyePoint". EyePoint P10 – це новий погляд на пошук несправних електронних компонентів на друкованих пла-

тах. 
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incomparably in the system, and then localize the wrong component. 

Key words: electronics, diagnostics, signature analysis. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сьогодні для тестування електронних виробів застосовується новий клас діаг-

ностичних приладів – сигнатурні аналізатори, що забезпечують швидке і економічне виявлення несправностей 

в знеструмлених аналогових і цифрових вузлах. За допомогою методу дослідження вольт-амперних характери-

стик, що дозволяє перевіряти ланцюга на платі без подачі напруги живлення, можна ефективно і швидко вияви-

ти несправності шляхом порівняння сигнатур пошкодженого ланцюга плати і свідомо робочої. Даний метод 

підходить для локалізації несправностей на друкованих платах з запаяними електронними компонентами. Ме-

тод застосовується для тестування ланцюгів з пасивними компонентами, а також для тестування вхідних і вихі-

дних каскадів активних пристроїв: інтегральні схеми, матриці програмованої логіки та інші. Сигнатурний ана-

ліз дозволяє швидко визначати можливі пошкодження, в т.ч. руйнування захисних діодів від статичної електри-

ки або пошкодження вихідних / вхідних транзисторів. 

МЕТА РОБОТИ. Метою  роботи є аналіз переваг та недоліків методу діагностики несправностей складних 

електронних схем – сигнатурний аналіз.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Аналогові схеми перевіряються шляхом подачі відомих тест-

наборів і контролю кожного вузла в тракті поширення сигналу за допомогою осцилографа. При виявленні не-

стандартного сигналу підозра падає на ту частину схеми, яка управляє вузлом, і саме вона досліджується більш 

ретельно. В принципі таким же чином можна перевіряти і цифрові схеми: подавати відомі тест-набори і конт-

ролювати кожен вузол в тракті розповсюдження сигналу. Однак цифрові системи радикально відрізняються від 

аналогових систем не тільки самою природою сигналів, але і наявністю набагато більшого числа сигнальних 

входів. Якби цифровою системою можна було управляти таким чином, що на всіх її входах діяв чітко визначе-

ний тест-набір, то кожен вузол можна було б перевірити на фіксований набір подій. У будь-якому вузлі при ко-

жному виконанні стимулюючої програми виникає один і той же набір, і його можна використовувати для пере-

вірки належного функціонування вузла. Якщо вимірюваний набір відрізняється від очікуваного, слід підозрю-

вати наявність відмови між цим вузлом і стимульованими точками системи. При заданому фіксованому тест-

наборі вимірюваний набір в будь-якому вузлі виявляється унікальним, і його можна використовувати для конт-

ролю за принципом "проходить / не проходить". Вимірюється реакція вузла на відомі тест-набір називається 

"сигнатурою" (тобто підписом) за аналогією з унікальністю рукописних підписів у людей. Розглянутий прин-

цип лежить в основі цілої галузі цифрового тестування, званої сигнатурним аналізом. 

Суть методу полягає в тому, що прилад виводить на кольоровий екран вольт-амперну характеристику (сиг-

натуру) аналізованої ланцюга, яка порівнюється з еталонною. Еталонна сигнатура може бути отримана від 

справного модуля або з альбому еталонних сигнатур, що поставляється з приладом. Відмінність сигнатури лан-

цюга, від еталонної говорить про наявність несправностей в даному колі. Порівняння сигнатур виконується ав-

томатично, тобто прилад повідомляє результат порівняння (придатний / непридатний). Поріг відмінності (до-

пуск) сигнатур задається оператором, що дозволяє встановлювати будь-яку глибину порівняння. 

Для прикладу, сигнатура резистора – пряма лінія, конденсаторів і котушок індуктивності – окружності і елі-

пси, напівпровідникових приладів – сигнатури з "коліном". Нахил сигнатур, діаметр еліпса залежать від номі-

налу тестованих компонентів. На рисунку 1а можна спостерігати відхилення сигнатур, виявлені на реальній 

друкованій платі 1б. Несправність полягає в тому, що ємність, яка показана на сигнатурі (еліптична сигнатура), 

відсутній на сигнатурі, яка показана червоним кольором і більше відповідає сигнатурі діода. Це означає, що 

ємність, зазвичай включена паралельно з діодом, в даному випадку, відсутня. Це говорить про обрив з боку 

конденсатора. 

 Коли компоненти об'єднані в схемі, результуючої сиг-

натурою є складовою об'єкт індивідуальних сигнатур. 

Аналіз сигнатур дозволяє оцінити всі типи елементів: ана-

логові, цифрові, електромеханічні і т.д. Наприклад, біль-

шість дефектів цифрових мікросхем проявляється зміною 

характеристик вхідних / вихідних каскадів, обривами або 

витоками. 

Крім того, ASA – часто єдиний спосіб перевірки неві-

домих замовлених мікросхем. За допомогою методу ана-

логового сигнатурного аналізу можна локалізувати не-

справності в електронних модулях, не маючи їх принци-

пової схеми і навіть не знаючи їх призначення, що особли-

во важливо при ремонті імпортного обладнання, на яке в переважній більшості випадків відсутня документація 

і яке, як правило, застаріло і знято з техобслуговування фірмою-постачальником. 

Сигнатурний аналіз розроблений на основі двох застосовувалися раніше способів контролю помилок; пер-

шим є спосіб перевірки логічних вузлів в цифровій системі, званої рахунком переходів, а другим - спосіб конт-

ролю помилок, званий циклічним надлишковим контролем. Сигнатурний аналіз як би моделює перший спосіб, 

але діє аналогічно другим способом. 

ВИСНОВКИ. Сигнатурний аналіз являє собою простий спосіб тестування, що полягає в перевірці окремих 

вузлів схеми і порівняння їх сигнатур з документально оформленими значеннями. Вміле його застосування до-

 
а    б 

Рисунок 1 –  Несправність – обрив конденсатора:  

а) сигнатура обриву конденсатора; б) обрив  

реального smd конденсатора на платі 
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зволяє швидко ідентифікувати несправність в системі, а потім локалізувати несправний компонент. 

Для сигнатурного аналізу дуже важлива хороша документація. Будь-які модифікації в системі тягнуть за со-

бою необхідність повторного отримання всіх сигнатур в системі, тому при її модифікаціях і вдосконалення не-

обхідно складати скориговані таблиці сигнатур. Важливість підтримки своєчасно оновлюваної документації 

неможливо переоцінити. Часто системи модифікуються, а зміни в принципові схеми не вносяться. Ця обставина 

сама по собі створює проблеми тестування, але якщо не коригуються і таблиці сигнатур, сам спосіб виявляється 

непрацездатним і марним, так як отримані сигнатури не мають сенсу без відповідних правильно документува-

них значень. 

Вільний прогін мікропроцесора являє собою відносно простий метод подачі тестових впливів на значну час-

тину мікропроцесорної системи, який створює передумови для контролю пристроїв системи за допомогою сиг-

натурного аналізу. Сигнатури, що знімаються з адресної шини і дешифраторів, є засобом перевірки працездат-

ності цих пристроїв. Сигнатури шини даних дозволяють не тільки проконтролювати працездатність і вміст пос-

тійного запам’ятовуючого пристрою, а й виявити дефекти шини, наприклад константні сигнали, короткі зами-

кання і замикання ліній, наявність пристроїв з постійним дозволом вихідних сигналів тощо. 

Для ефективного тестування методами сигнатурного аналізу і пристроїв введення-виведення необхідне за-

стосування програм генерації тестових впливів. Такі програми повинні забезпечувати повторюваність вироб-

люваних потоків даних; коректність їх виконання залежить від правильності функціонування  компонентів, що 

тестуються. Використання емуляторів або тестерів дозволяє застосувати методи сигнатурного аналізу до існу-

ючих виробів шляхом надання фахівця з контролю можливості подавати на пристрої, що тестуються, необхідні 

тестові впливи. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pritchinse@gmail.com    

Досліджуються шляхи підвищення ефективності управління мікрокліматом холодильної камери за рахунок за-

провадження багатозв’язної системи управління. Розроблена структура система яка забезпечує зв'язок між вхі-

дними та вихідними параметрами мікроклімату.  Показано, що  ліпший результат забезпечує система на базі 

методів нечіткого управління.   

Ключові слова: холодильна камера,  багатозв’язна система, мікроклімат. 

 

DEVELOPMENT OF A HYBRID POWER SOURCE FOR A LOOKING POSITIONING SYSTEM  

OF PHOTOELECTRIC CONVERTER 

Litvinenko K. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: pritchinse@gmail.com 

Ways to improve the efficiency of the climate control of the refrigerator by introducing a multi-connected control sys-

tem. A structure system is developed that provides a link between the input and output parameters of the microclimate. 

It is shown that the system is based on fuzzy control methods for a better result. 

Key words: refrigerator, multi-connected system, microclimate. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В даний час питання зберігання набувають важливе економічне значення, особ-

ливо це стосується продовольчих товарів. Для різних товарів дана задача вирішується неоднаково, так як кожен 

з них потребує зберігання в певному режимі, який залежить від його складу, властивостей і інтенсивності про-

цесів які в них протікають. 

Правильне зберігання харчових продуктів забезпечує збереження їх харчової та біологічної цінності, обері-

гає від псування. При зберіганні продовольчих товарів в їх склад та якість відбуваються різні зміни, які можна 

уповільнити, сильно загальмувати, але повністю уникнути не можна. 

Багато продуктів навіть при нетривалому терміні зберігання часто псуються (м'ясо, риба, молоко, більшість 

овочів, ягід і плодів). Оберегти їх від псування і збільшити терміни зберігання можна за допомогою різних ме-

тодів (консервуванням, регулюванням різних показників кліматичного режиму зберігання та ін.) Таким чином, 

необхідність вирішення важливої науково-практичної проблеми підвищення ефективності зберігання харчових 

продуктів ,  шляхом застосування сучасних елементів управління  визначають актуальність теми роботи. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Необхідний мікроклімат забезпечується за рахунок зміни інте-

нсивності вентиляції та підготовки повітря, що поступає. Для підготовки повітря використовується широко по-
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ширена прямоточна система повітряного по-вітряної вентиляції. Особливістю такого типу підготовки повітря є 

наявність високої кратності повітрообміну, необхідної для підтримки заданого рівня хімічного складу повітря і 

відносно низькою постійною часу в каналах управління. Процес отримання необхідної температури повітря в 

технологічному приміщенні зберігання продукції відбувається шляхом подачі підготовленого до розрахункової 

величини повітря від промислового кондиціонера. Кондиціонер підключений до системи гарячого водопоста-

чання та виробляє холодне повітря. Змінюючи за допомогою триходового клапана співвідношення подачі гаря-

чої води зі холодним повітрям, встановлюється кількість відданого теплообмінником промислового кондиціо-

нера тепла на нагрів або охолодження підготовлюваного повітря з урахуванням таких зовнішніх збурень, як 

тепловтрати через зовнішні огородження і тепловтрати на підготовку свіжого повітря з зовнішньою температу-

рою. Регулювання вологості відбувається системою зволоження каналу промислового кондиціонера. Кількість 

вологого повітря регулюється клапаном в міру заміщення повітря технологічного приміщення свіжим повітрям 

системою вентиляції.  
Управління хімічним складом повітря в технологічному приміщенні зберігання відбувається за рахунок пі-

дмішування свіжого повітря до повітря в середині, шляхом зміни продуктивності системи вентиляції. Встанов-

лена система шиберів змінюючи аеродинамічний опір в каналі вентиляції визначає інтенсивність подачі свіжо-

го повітря від активної системи вентиляції в технологічне приміщення зберігання. 

В процесі забезпечення параметрів мікроклімату у холодильної камери характерні множинні зв'язку між ви-

хідними величинами і зовнішніми факторами які впливають на цей процес. Ці зв'язки можна врахувати розгля-

даючи багатозв'язну систему автоматичного управління, структурна схема якої наведена на рисунку 1. 

На рисунку можна відзначити найбільш яскраво виражений комплексний вплив роботи системи вентиляції 

на всі представлені контури через зміну витрати свіжого повітря в процесі стабілізації концентрації CO 2. При 

цьому, взаємний вплив роботи контуру концентрації CO2 на інші буде не постійним і наддасть найбільш силь-

ний вплив при значному зниженні зовнішньої температури повітря і при зниженні ефективності управлінського 

впливу самого контуру в результаті підвищення концентрації CO2 зовнішнього повітря. 

З точки зору техніки автоматичного управ-

ління, в даному випадку об'єкт управління є ба-

гатозв'язним об'єктом, що вимагає застосування 

спеціальних і досить складних алгоритмів 

управління, для забезпечення автономності 

управління по кожній вихідний величині. Зага-

льноприйняте на сьогоднішній день роздільне 

регулювання температури, вологості і вмісту 

вуглекислого газу в повітрі промислової холо-

дильної камери за допомогою автономних ПІД-

регуляторів може дати задовільні результати, 

тільки якщо об'єкт управління відповідає умо-

вам квазістаціонарності. 

Для отримання задовільних результатів, в за-

гальному випадку, слід використовувати багато-

зв'язний регулятор із забезпеченням автономно-

сті контурів управління за рахунок коригуваль-

них зворотних зв'язків або використовувати ін-

телектуальні технології управління. У той же 

час результати дослідження процесів і досвід 

виробників говорить про те, що першорядне 

значення для процесів має не стільки точність 

підтримки значень окремих параметрів процесу, 

а скільки оптимальний вибір поєднання параме-

трів стосовно до конкретного процесу, що добре 

показано в цілому ряді робіт [1-3]. 

ВИСНОВКИ. Представляється перспектив-

ним використання інтелектуальних технологій 

управління процесами харчової промисловості з 

максимальним урахуванням рекомендацій виро-

бників і результатів досліджень різних процесів 

харчового виробництва. Найбільш повно цим 

вимогам задовольняють методи нечіткого управління на основі нечіткої логіки. 
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Рисунок 1 – Загальна структурна схема багатозв'язної си-

стеми автоматичного управління з вхідними та вихідними 

параметрами: )(tTн
 – збуджуюча зовнішня температура; 

)(tQпост
 – керуючий вплив системи охолодження;  

)(tGсвіж
 – витрати свіжого повітря; )(tХ свіж

– вологість 

свіжого зовнішнього повітря; )(tGпар  – продуктивність 

роботи системи вентиляції; )(2 tCO
свіж

 – абсолютний вміст 

вуглекислого газу у атмосфері промислової холодильної 

камери. 
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МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВІДПАЛУ  

ЗАЛІЗОРУДНИХ ОКАТИШІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 
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вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pritchinse@gmail.com    

Досліджуються шляхи підвищення ефективності оперативного управління виробництва залізорудних окатишів, 

шляхом зменшення браку за рахунок удосконалення математичної моделі впливу неоднорідного фону оберто-

вої печі на чутливість пірометра.   

Ключові слова: залізорудні окатиші,  математична модель, пірометр, оперативне управління. 
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The ways of increasing the efficiency of the operational control of iron ore silence production are investigated by reduc-

ing the shortage due to the improvement of the mathematical model of the influence of the inhomogeneous background 

of the rotary kiln on the sensitivity of the pyrometer.. 

Key words: iron ore pellets, mathematical model, pyrometer, operational control. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Окатиші - сферичної форми грудочки подрібненого рудного концентрату які є 

напівфабрикатом металургійного виробництва заліза. Підвищені вимоги до якості окатишів що випускаються і 

зниження їх собівартості на сучасних гірничорудних підприємствах ставлять в основу завдання отримання які-

сного продукту на всіх етапах виробництва. 

Однією з причин, які гальмує підвищення ефективності систем оперативного управління виробництвом, є 

універсальний характер наявного прикладного математичного забезпечення управління, яке орієнтоване на ши-

роке коло завдань, без урахування специфічних особливостей виробництва та запобігання проявам зовнішнього 

середовища. Такий підхід призводить до некоректної постановки задач, побудови неадекватних математичних 

моделей і отримання неефективних планових і управлінських рішень. 

Процес виробництва залізорудних окатишів – є дуже складним, багатостадійним  та багатокомпонентним. 

Одним з «вузьких місць» яке ускладнює оперативне управління всім процесом виробництва залізорудних ока-

тишів є процес відпалу окатишів який проходить в обертової печі. Процес повинен проходити при певній, за-

здалегідь завданої температурі відпалу, відхилення від якої призводить до зменшення виходу готової продукції. 

Таким чином методи які можуть бути застосованими для  поліпшення процесу відпалу залізорудних окати-

шів в обертової печі, та які базуються на інформаційних технологіях, призведуть до поліпшення процесу опера-

тивного управління виробництвом окатишів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Обертова піч для відпалу окатишів є складним елементом 

процесу відпалу. Випал окатишів відбувається за рахунок випромінювання факела пальника і розпеченої футе-

рування печі, а також конвекційного теплообміну між газовим потоком, що циркулює протитечією через піч, 

вогнетривкої футеровкою і поверхнею шару окатишів. 

Найбільш зручним методом контролю температури окатишів є метод світової спектроскопії на базі радіа-

ційного пірометра часткового випромінювання.    В той-же час на точність виміру температури за допомогою 

пірометра значний вплив оказує прозорість та забрудненість оптичної середи між об’єктом вимірювання, у на-

шому випадку зони горіння пальника, та оглядовим вікном через яке фокусується оптика пірометра.   

Атмосфера всередині обертової печі має неоднорідний склад внаслідок причин які було вказано вище, ще 

пил від перемішування окатишів,  продукти горіння пальника та дим. 

У роботах [1, 2] авторами була розроблена математична модель і методика розрахунку температурної чут-

ливості пірометра, що пра-

цює по власному випромі-

нюванню об'єктів з ураху-

ванням відбитого випромі-

нювання навколишнього 

фону і випромінювання оп-

тичних елементів схеми, яка 

описується наступним вира-

зом 
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де μ – відношення «сигнал / шум»; Ке – коефіцієнт використання приймачем випромінювання еталонного 

джерела; Uп.е. – сигнал перешкоди, еквівалентний електричному шуму; Uо и Uфон – інтегральні сигнали внут-

рішньої оптичної і зовнішньої фонової перешкод; a, b – лінійні розміри чутливої площадки приймача випромі-

нювання; Δf – смуга частот приймача випромінювання; А – площа вхідного зіниці об'єктива пірометра; ϖ – ті-

лесний кут поля зору об'єктива; D* – питома здатність приймача випромінювання; с2 – друга постійна формули 

Планка; Т – термодинамічна (абсолютна) температура поверхні об'єкта; S(λ )  – відносна спектральна чутли-

вість приймача випромінювання; Tфон – абсолютна температура фону (навколишнього середовища); ρ(λ )  – спе-

ктральний коефіцієнт відбиття поверхні досліджуваного об'єкта; εо (λ )  – спектральний коефіцієнт теплового 

випромінювання поверхні оптичних елементів; Me(λ, Tфон )– спектральна щільність енергетичної яскравості 

фону. 

В нашому випадку враховуючи що поле температур по поверхні фону неоднорідне, у формулі (1) під зна-

ченням Uфон  приймемо середньоквадратичне значення сигналу перешкоди (2): 

2
фон

2
фонфон UUUU  ,      (2) 

а значення Tфон та Me(λ, Tфон ) матимуть сенс математичного очікування відповідно поля температур фону і фу-

нкції Планка для яскравості АЧТ з температурою Tфон. 

Припустимо, що функція розподілу поля температур по поверхні атмосфери обертової печі є деяка функція 

Р (Tфон),  тоді можна записати: 
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В свою чергу, середньоквадратичне значення сигналу перешкоди 
2
фонU  можна отримати у вигляді: 
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З урахуванням  (1), вираз для температурної чутливості пірометра істинної температури для обертової печі 

при наявності неоднорідності поля температур випромінювання фону, можна записати: 
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ВИСНОВКИ: В роботі удосконалена математична модель яка описує вплив неоднорідного фону обертової 

печі на чутливість пірометра, що дозволить корегувати значення температури зони горіння обертової печі та 

зменшити похибки вимірювання температури цієї зони, а також зменшити процес браку та збільшити ефектив-

ність оперативного управління.  
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ОПТИЧНІ ФІЛЬТРИ НА БАЗІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ  

ДЛЯ БЕЗМАРКЕРНИХ БІОСЕНСОРІВ 

Притчин С.Е., Бобришев О.Ю.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pritchinse@gmail.com    

В роботі досліджується можливість застосування оптичних фільтрів виготовлених з поруватого кремнію як 

елементу оптичних безмаркерних біосенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу. Наведено огляд 

методу хімічної модифікації поруватого кремнію, який дозволяє збільшити ефективність оптичних фільтрів. 

Показана можливість створення таких фільтрів.    

Ключові слова: поруватий кремній,  оптичний фільтр, безмаркерний оптичний біосенсор. 

 

DEVELOPMENT OF A HYBRID POWER SOURCE FOR A LOOKING POSITIONING SYSTEM  

OF PHOTOELECTRIC CONVERTER 

Pritchin S.,  Bobrishev А. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: pritchinse@gmail.com 

The possibility of using optical filters made of porous silicon as an element of label-free optical biosensors based on 

surface plasmon resonance is investigated. An overview of the method of chemical modification of porous silicon, 

which allows to increase the efficiency of optical filters. The possibility of creating such filters is said. 

Key words: porous silicon, optical filters, label-free optical biosensors. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Біологічний детектор - аналітичний пристрій, що використовує специфічні біо-

логічні реакції за участю ферментів, імунохімічних реакцій, біологічних тканин, органел або клітин для детек-

тування хімічних сполук. Детектування зазвичай здійснюється за рахунок використання електричних, теплових 

або оптичних сигналів [1]. Основними складовими компонентами біологічного детектора є елемент що розпі-

знає, і перетворювач сигналу. Роль елемента що розпізнає полягає в добуванні інформації про біологічних чи 

хімічних властивостях речовини яка детектуеться і представленні її у вигляді відгуку фізичної або хімічної 

природи. Відмінною особливістю безмаркерних біологічних детекторів є той факт, що для детектування моле-

кул не потрібно попереднє приєднання до досліджуваного речовини різних маркерів, таких як радіологічні, 

флуоресцентні або інші типи маркерів. Використання маркерів для аналізу біомолекулярних взаємодій має на 

увазі більш високі праце - і часові затрати на проведення вимірювань. За час з'явилася значна кількість публіка-

цій, присвячених методу біодетектірованія, заснованому на явищі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) 

[2]. Така увага до біодетекторів на основі ППР обумовлено рядом їх переваг над іншими схемами біодстектнро-

ванія. До них, зокрема, відноситься можливість безмаркерного детектування, що оперує безпосередньо з дослі-

джуваним об'єктом без використання радіоактивних або флуоресцентних маркерів [3]. Також біодетектор на 

основі ППР відрізняє висока швидкість їх роботи, при якій час аналізу може займати кілька хвилин. Застосу-

вання оптичних фільтрів які засновані на поруватому кремнію дозволить поліпшити якість сенснорів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Однією з важливих задач які стоять при викорис-

танні оптичних фільтрів на базі поруватого крем-

нію є стабілізація їх параметрів. Для вирішення цієї 

задачі можна застосувати метод термічної карбоні-

зації (ТК) як методу стабілізації пористих оптич-

них фільтрів на основі поруватого  кремнію. Порі-

вняно з багатьма методами окиснення, які раніше 

застосовувались для пасивації оптичних фільтрів 

на основі поруватого  кремнію, обробка ТК не при-

зводить до значного зменшення питомої поверхні 

поруватого кремнію. Тому ТК є перспективним 

методом стабілізації PSi структур для застосування 

у сенсорах ППР.  

У процесі проведення дослідження було вияв-

лено, що ТК знижує показник оптичного заломлен-

ня поруватого кремнію (рис. 1). В результаті форма 

спектру відбиття, виміряна для карбонізованих від-

бивачів Брегга, була дещо змінена, але зміни були 

досить незначними. 

Для оцінки стабільність параметрів ТК порува-

того кремнію було виконано зберігання зразків у 

етанолі протягом шести місяців. Отримані в результаті зміни відбивного пікового положення періодично оці-

нювали шляхом вимірювання спектрів відбиття. Зміни положення піку як функції часу зберігання представлені 

на рис. 2. Для анодованого зразка спостерігається чітке зміщення, що вказує на те, що зразок сильно окислений. 

Зміни, виміряні для карбонізованого та гідрокарбонізованого зразка, були невеликими. Ко 

 
Рисунок 1 – Показник заломлення поруватого 

кремнію, визначений для анодизованих та термічно кар-

бонізованих  тонких плівок поруватого кремнію, підго-

товлених з щільністю струмів анодизації струмом 10 

mA/см
2
 та 150mA/см

2  
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ливання положення піку пояснюються змінами по-

ложення вимірювання спектру на поверхні зразка. Ці 

експерименти підтверджують, що обидва способи кар-

бонізації захищають фільтри на базі поруватого кремнію 

від окислення, таким чином зберігаючи оптичні показ-

ники та дозволяючи застосування фільтрів у сенсорах 

ППР. Також встановлено, що газочутливі властивості 

карбонізованого поруватого кремнію відрізняються від 

анодованих поруватого кремнію. 

Анодований зразок демонструє помітне зміщення, 

що вказує на те, що ефективний показник заломлення 

поруватого кремнію знижується внаслідок окислення. 

Карбонізовані відбивачі відображають лише незначну 

флуктуацію, що здебільшого пояснюється відмінностя-

ми місця вимірювання на поверхні зразка. 

ВИСНОВКИ. Застосування методу термічної карбо-

нізації відносно тонких плівок поруватого кремнію до-

зволяє збільшити часову стабільність оптичних фільтрів 

для використання у безмаркерних біологічних детекторів на явищі поверхневого плазмонного резонансу. Пока-

зано, що метод термічної карбонізації знижує показник оптичного заломлення пористого кремнію. Також пока-

зано, що застосування методу карбонізації та гідро карбонізації захищає поруваті плівки від окислення.   
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ПРЕЦЕНДЕНТІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ 

Терещенко В.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: darkwolfthehunter@gmail.com 

Дослідження присвячено вирішенню проблем ефективного пошуку і збору інформації. Встановлено, що дані 

проблеми зумовлено феноменом стрімкого перенасичення інформаційного простору та відмінностями між 

існуючими пошуковими алгоритмами. Визначено перспективність використання методики прецендентів у 

рамках вдосконалення пошукових методів. Наголошено на тому що проблема вдосконалення методів 

інформаційного пошуку є актуальною. 

Ключові слова: методика прецендентів, методи пошуку, інформаційний пошук, пошукова система. 

 

PROSPECTS OF USING THE PRECENDENTS METHODOLOGY FOR IMPROVING THE 

INFORMATION SEARCH 

Tereschenko V. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: darkwolfthehunter@gmail.com 

The research is devoted to the problems of effective retrieval and collection of information. It was found that these 

problems are caused by the phenomenon of rapid glut of information space and differences between existing search 

algorithms. The prospect of using the methodology of precedents in the framework of the improvement of search 

methods is determined. It was emphasized that the problem of improving the methods of information search is relevant. 

Key words: precendents methodology, search methods, information search, search engine. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій та пошукових машин 

виникає потреба у нових методах забезпечення ефективного інформаційного пошуку. Це зумовлено феноменом 

стрімкого перенасичення інформаційного простору [1]. До числа причин, які зумовили таке накопичення 

значних об’ємів інформації та зростання вимог до достовірності даних, що надаються користувачеві слід 

віднести популяризацію так званих віртуальних університетів та електронних форм навчання, збільшення 

важливості Internet-простору у сферах дозвілля та розвитку суспільства. Відповідно вимоги до швидкості 

пошуку, актуальності інформації з кожним днем зростають, що в свою чергу впливає на розробку методів та 

алгоритмів пошуку і подання даних. 

В свою чергу, розвиток комп’ютерної техніки також тягне за собою суттєве зростання обсягу інформації, що 

подається в електронному вигляді [2]. Хоча на сьогоднішній день й існує значна кількість методів та алгоритмів 

інформаційного пошуку, проте неперервний розвиток цієї галузі та вищезазначені проблеми вказують на 

 
Рисунок 2 – Відносна зміна відбивного пікового 

положення, представленого як функція часу 

зберігання в етанолі. 
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необхідність постійного покращення існуючих методів та розробку якісно нових підходів. Тож, відповідно, 

проблема вдосконалення методів інформаційного пошуку є актуальною. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В рамках цієї проблеми працювали багато дослідників: 

Урвачова В.А [1], Шокін Ю.І. [2], Климчук С.О. [3], Маннінг К.Д. [4] та ін. Варту уваги інформацію, з точки 

зору дослідника, містить стаття В.А. Урвачової [1]. 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. Окремої уваги заслуговують зроблені 

нею висновки щодо перспективності застосування технологій інтелектуальних агентів для пошуку інформації. 

З урахуванням давності викладеної інформації, слід зазначити, що в монографії Ю.І. Шокіна [2] детально 

розглянуто загальні аспекти розробки та створення інформаційно-пошукових систем. Зокрема, наводиться 

докладний виклад моделей, структур і алгоритмів, що описують окремі різновиди інформаційно-пошукових 

систем. Заслуговують уваги розкриті автором перспективи напряму інформаційного моделювання при 

організації пошуку. У своій роботі [3] С.О. Климчуком пояснюються важливі, з точки зору дослідника, 

принципи організації прецедентної системи (Case-Based Reasoning System). Зокрема, проаналізовано переваги 

методики прецедентів у рамках створення інтелектуальних засобів підтримки прийняття рішень. Публікація 

заслуговує уваги, з урахуванням можливості застосування відповідної методики для побудови системи 

інформаційного пошуку. 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. Книга містить сучасний виклад всіх аспектів проектування та реалізації систем збору, індексування та 

пошуку документів, методів оцінки таких систем, а також введення в методи машинного навчання.  

Очевидно, що проблема широко обговорюється науковим співтовариством. Однак, попри значну кількість 

публікацій дослідників, проблема вдосконалення методів 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]. Проблема пошуку, збору та оптимізації 

інформації з’явилася ще в період розвитку пошукових систем [1]. У той час пошукові системи надавали велике 

значення аспектам, якими власники сайтів могли легко маніпулювати. Це призвело до того, що у видачі 

багатьох пошукових систем перші кілька сторінок займали сайти, наповнення яких було нерелевантним. 

У загальномі випадку під терміном «релевантність» розуміють міру відповідності отримуваного результату 

бажаному. В термінах пошуку – це міра відповідності результатів пошуку завданню, поставленому в 

пошуковому запиті [5]. Відповідно, нерелевантним називається, що був відібраний у результаті інформаційного 

пошуку, але зміст якого не відповідає запиту користувача. 

Нині досить важливою проблемою в галузі інформаційного пошуку є проблема конструювання 

інтелектуальних систем, орієнтованих на відкриті і динамічні бази даних [4]. В основі таких систем лежить 

інтеграція здатних до адаптації, модифікації і навчання моделей пошуку, виявлення та оперування знаннями, 

орієнтованих на специфіку шуканої (предметної) області та відповідний тип невизначеності, що відображає їх 

здатність до розвитку і зміни свого стану. Організація пошуку на основі прецедентів дозволяє об’єднати в собі 

різні підходи до вирішення завдання інтелектуалізації та персоналізації пошуку. 

У більшості енциклопедичних джерел термін «прецедент» визначається як випадок, що стався раніше і 

слугував прикладом або виправданням для наступних випадків подібного роду [3]. Міркування на основі 

прецедентів (Case-Based Reasoning) являється методикою здатною вирішити нове або невідоме завдання, 

використовуючи або адаптуючи рішення вже відомої задачі, тобто використовуючи вже накопичений досвід 

вирішення подібних завдань. Підхід на основі прецедентів виник в процесі розвитку досліджень в області 

створення експертних систем (систем, заснованих на знаннях). 

Як правило, процес виведення на основі прецедентів підлягає декомпозиції на чотири основні етапи, що 

утворюють так званий цикл міркування на основі прецедентів [3]. Основними етапами такого-циклу є: 

1) вилучення найбільш відповідного (подібного) прецеденту (або прецедентів) до ситуації, що склалася з 

бібліотеки прецедентів; 

2) повторне використання вилученого прецеденту для спроби вирішення поточної проблеми; 

3) перегляд і адаптація в разі необхідності отриманого рішення відповідно до проблеми; 

4) збереження нового прийняття рішення як частини нового прецеденту. 

Основна мета використання апарату прецедентів в інформаційно-пошуковій системі полягає в видачі 

відповіді на запит користувача на основі прецедентів, які вже мали місце в минулому при виконанні подібних 

запитів. Інформація про нову проблемну ситуацію використовуватиметься для вилучення з бібліотеки 

прецедентів найбільш підходящого прецеденту (прецедентів) [3]. Витягнутий прецедент використовується 

повторно для отримання рішення нової проблеми (завдання). Потім запропоноване рішення в разі необхідності 

може бути адаптоване до особливостей нової ситуації і застосовано на практиці. У разі успішного застосування, 

перевірене рішення спільно з описом проблемної ситуації утворює новий прецедент, який зберігається в базі 

прецедентів. Отже, можна зробити допущення щодо перспективності використання даної методики у рамках 

вдосконалення системи інформаційного пошуку. 
ВИСНОВКИ. Виходячи з проведеного огляду сучасного стану досліджень встановлено що все 
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очевиднішими стають потреби в розробці розвинених засобів інтелектуалізації та персоналізації пошуку. На 

сьогоднішній день практично всі сучасні інформаційно-пошукові системи Інтернету активно працюють у сфері 

розробки інструментів інтелектуалізації та персоналізації пошуку [2], але більшість серйозних проблем в цій 

галузі поки не вирішені. Відповідно, перспективним напрямом залишається дослідження і розробка методів та 

програмних засобів інтелектуалізації та персоналізації в інформаційно-пошукових системах Інтернету.  

В ході дослідження встановлено перспективність використання методики прецедентів у рамках 

вдосконалення пошукових методів та, зокрема, при побудові орієнтованих на розподілену структуру 

інформаційно-пошукових систем. Наголошено, що організація пошуку на основі прецедентів дозволяє 

об’єднати в собі різні підходи до вирішення завдання інтелектуалізації та персоналізації пошуку і знизити 

навантаження на індекс пошукового інструменту, а також спростити вирішення проблеми, пов’язаної із 

забезпеченням конфіденційності даних. Результати, отримані при проведенні даного дослідження можуть бути 

використанні при подальшому аналізуванні та вдосконаленні методів та алгоритмів інформаційного пошуку. 
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ІНТЕГРАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ MYSQL В SCADA-СИСТЕМУ SIMPLIGHT 
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м. Кременчук, 39600, Україна. Email: baggggvalik@gmail.com 

Наводяться результати та приклад інтеграції бази даних MySQL до SCADA-системи Simplight в демонстрацій-

ному проекті. 
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MYSQL DATABASE INTEGRATION IN SIMPLIGHT SCADA SYSTEM 
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This article represents results and example of integrating the MySQL database into a Simplight SCADA-system in a 

demo project. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ефективність інтеграції бази даних (БД) до SCADA-систем різних технологіч-

них об’єктів важко переоцінити. В промислових системах автоматизованого керування існують потреби отри-

мання оперативної інформації з сторонніх баз даних, наприклад рецептів, технологічних інструкцій, виванта-

ження даних в сторонні системи звітності [1], збереження даних про стани системи та інше. 

Реалізація функцій ідентифікації стану керованих процесів, самонавчання, контролю валідності систем ке-

рування потребує обробки значних масивів інформації [2], для чого безпосередньо SCADA-системи не присто-

совані. Тому існує необхідність забезпечення вільного обміну числовими даними між базами даних поширених 

форматів з програмними модулями SCADA-систем, зокрема Simplight SCADA, яка має низьку вартість і розви-

нутий функціонал для роботи з програмовано-логічними контролерами основних світових виробників. 

Сукупність усіх цих можливостей що відкриваються при інтеграції бази даних в SCADA-систему Simplight 

обумовлюють актуальність досліджень реалізації таких рішень. 

 МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. Програмний продукт 

SCADA Simplight забезпечує всі необ-

хідні потреби для безпосередньої інтег-

рації бази даних MySQL, збору, відо-

браження, аналізу й обміну даними та 

збереження даних в БД. Зв’язок між ба-

зою даних та SCADA Simplight здійсню-

ється за допомогою ODBC. В свою чер-

гу ODBC (Open DataBase Connectivity) 

[3] – це відкритий прикладний програм-

ний інтерфейс доступу до баз даних. 

Встановлюється зв’язок через MySQL 

ODBC 5.3 Unicode driver. В налашту-

ваннях вводимо IP- адреса та порт лока-

льного серверу, ім’я і пароль користува-

ча та в якості нового джерела даних 

обирається відповідна база даних (рис. 

1). 

Використовуємо програмний про-

дукт Microsoft Excel для отримання ряд-

ка підключення до бази даних, що необхідний для встановлення зв’язку та подальшої роботи з даними. Для по-

дальшої роботи з базою в програмному продукті Simplight SCADA було створено демонстраційний проект. На 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 
Рисунок 1 – Встановлення зв’язку з базою даних через ODBC 
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рисунку 2 зображено «Конфігуратор каналів», до якого в якості джерела під’єднується відповідний OPC сервер 

з необхідними тегами та список активних каналів, що безпосередньо використовуються в момент роботи 

Simplight SCADA. 

 
Рисунок 2 – Підключення бази даних до скрипт-файлів 

 

Створено скрипт-файли для отримання та запису інформації в базу даних, в яких створено відповідні SQL 

запити та внесено рядок підключення для роботи з БД через ADOConnection.ConnectrionString. 

Створено мнемосхему для демонстра-

ції роботи Simplight SCADA з БД. Функ-

ція «Монітор» дозволяє спостерігати ре-

зультат інтеграції БД на мнемосхемі в 

Simplight SCADA, на якій винесено поле 

для виведення інформації записаної до 

бази даних, кнопка «Select» по натискан-

ню на яку здійснюється виведення запи-

саних до БД даних, де в реальному часі 

скрипт-файл «Insert» кожної секунди іні-

ціює SQL запит: INSERT INTO 

data(VALUE_X, TIME_XY, VALUE_Y) 

values (%s, ''%s'', %s), на запис інформації 

до БД та відповідно «Select», по натис-

канню кнопки виконує SQL запит: 

SELECT VALUE_X, TIME_XY, 

VALUE_Y FROM data LIMIT 100, на 

отримання записаних даних з ДБ на інфо-

рмаційне поле (рис. 3).   

ВИСНОВКИ: В ході виконаної роботи 

встановлено з’єднання за допомогою 

ODBC між тегами SCADA-системи й БД в MySQL. Обмін даними здійснюється через SQL запити. Отримали 

можливість зберігати й обробляти великі об’єми інформації за допомогою СУБД та здійснювати імпорт/експорт 

даних між SCADA та іншими інформаційними системами. Інтеграція БД в SCADA системи, можливість запису, 

збору, аналізу та обробки отриманої інформації з сенсорів та пристроїв промислових систем з залученням БД 

дає несумнівну перевагу в роботі з даними та ефективності систем контролю, стабілізації та ін. 
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Робота виконана під керівництвом доцента Конох І.С. 

 
Рисунок 3 – Результат інтеграції БД в Simplight на демонстра-

ційному проекті  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ХВИЛЬОВОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ 

Загоруйко І.В., Славко О.Г.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

м. Кременчук, Україна. E-mail: slavko.elena@gmail.com 

В роботі на основі аналізу існуючих алгоритмів пошуку найкоротшого шляху запропоновано вдосконалення 

хвильового алгоритму (алгоритму Лі), що спрощують його програмну реалізацію та збільшують швидкість зна-

ходження найкоротшого шляху при одночасному зменшенні задіяних ресурсів комп’ютера, що є важливим при 

реалізації навігації в динамічному просторі в складних ігрових ситуаціях.  

Ключові слова: хвильовий, алгоритм, Лі, шлях, навігація. 
 

IMPROVEMENT OF THE WAVE ALGORITHM FOR A FINDING OF THE SHORTEST PATH 

Zagoruyko I., Slavko O.  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: slavko.elena@gmail.com 

In this paper on a base of the analysis of existing algorithms for finding the shortest path improvements of the wave 

algorithm (Lee algorithm) are offered. These improvements allow to simplify its program (software) realization, to 

increase the speed of the shortest path finding and to reduce the involved computer resources, which is important in the 

navigation in difficult game situations. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема навігації в сучасному світі має все більш значущу важливість в різ-

них сферах. Навігація обумовлює необхідність безперервне відстеження позиції користувача та його оточення з 

метою динамічного планування та виконання маршруту. 

Окрім outdoor- та indoor-навігацій, проблема навігації на основі пошуку шляху (найкоротшого, оптимально-

го і т.д.) – це одна з тих задач, які зазвичай обумовлюють найбільші складності для розробників комп’ютерних 

ігор. Алгоритми пошуку найкоротшого шляху відносяться до числа класичних, але вибір того чи іншого алго-

ритму для практичних потреб (зокрема при реалізації комп’ютерних ігор) вимагає всебічного аналізу та має 

спиратись на конкретні вимоги до розроблюваної гри. 

При цьому спостерігається низька ефективність алгоритмів пошуку найкоротшого шляху в нетривіальних 

ситуаціях для простору, що динамічно змінюється. В загальному випадку перелік проблем, які виникають під 

час навігації з використанням алгоритмів пошуку найкоротшого шляху досить широкий, а отже пошук вдоско-

налень подібних методів навігації є актуальним завданням. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Хвильовий алгоритм пошуку найкоротшого шляху найчастіше 

застосовується при розробці комп’ютерних ігор, а також при створенні друкованих плат. Особливість цього 

алгоритму полягає в тому, що він дозволяє знаходити найкоротший шлях між двома точками, враховуючи всі 

перешкоди, які можливі на цьому шляху. Хвильовим цей алгоритм називається через те, що рух клітинками 

матриці відбувається за принципом «хвилі», яка покриває собою розглянуті комірки і для якої важлива наяв-

ність фронту, тобто комірок, якими можливо проводити рух-ітерацію [1]. 

Мета алгоритму полягає у прокладанні найкоротшого шляху від комірки старту до комірки фінішу, якщо це 

можливо. Для цього на двовимірній карті (матриці), що складається з «прохідних» і «непрохідних» комірок, 

позначається комірка старту та комірка фінішу. Від комірки старту у всі напрями поширюється хвиля, причому 

кожна пройдена хвилею комірка позначається як «пройдена». Хвиля, у свою чергу, не може проходити через 

комірки помічені як «пройдені» або «непрохідні». Хвиля рухається, поки не досягне точки фінішу або поки не 

залишиться непройдених комірок. Якщо хвиля пройшла всі доступні комірки, але так і не досягла точки фіні-

шу, то шлях від старту до фінішу прокласти неможливо. Після досягнення хвилею фінішу, прокладається шлях 

у зворотному напрямі і зберігається в масиві [1]. 

Хвильовий алгоритм є надійним, простим у розумінні та реалізації та надає максимально точний результат. 

Але він поступається в швидкості виконання й у випадку машинної реалізації потребує великого обсягу 

пам’яті. Для даного алгоритму відсутня необхідність додаткових перетворень мапи перешкод, а шлях, який бу-

дується, практично є ідеально коротким. Крім того, існує можливість визначення різних пріоритетів у виборі з 

шляхів однакової довжини (якщо їх декілька). Алгоритм працює для будь-якої мапи перешкод, вміє визначати 

відсутність шляху, інтелектуально обходить «пастки», у пошуку задіяні не всі клітини, що значно зменшує час 

пошуку. Пошук припиняється, коли хвиля докотилася до кінцевої точки. 

На основі аналізу існуючих алгоритмів пошуку найкоротшого шляху та хвильового алгоритму в роботі за-

пропоновано вдосконалення цього алгоритму, що спрощують його програмну реалізацію та збільшують швид-

кість знаходження найкоротшого шляху при одночасному зменшенні задіяних ресурсів комп’ютера, що є важ-

ливим при реалізації навігації в динамічному просторі в складних ігрових ситуаціях.  

Розглянемо детальніше запропоновані вдосконалення для хвильового алгоритму: 

1. Схема розповсюдження хвилі однозначно забезпечує повне покриття мапи хвилею. Тому для реалізації 

діагонального пересування немає необхідності розглядати 8 сусідніх клітин, а достатньо тільки чотири. Забез-

печити діагональне пересування можна на етапі побудови шляху, переглядаючи вказані 8 сусідніх елементів 

поряд з поточною клітиною (точкою мапи). Таким чином, кількість операцій збільшується вдвічі тільки для клі-

тин уздовж ймовірного шляху, а не для всіх клітин, через які проходить хвиля. Перехід до діагонального пере-

сування майже не збільшує час на пошук шляху, а довжина шляху буде зменшена.  

2. Якщо шлях відсутній, то кількість хвиль в алгоритмі обмежується максимальним числом kMax, яке дорів-
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нює максимальному числу клітин мапи. Це потрібно, щоб алгоритм не зациклився. Як правило, це число занад-

то велике та розуміння про відсутність шляху приходить значно раніше, коли хвиля докотилась до кінцевої то-

чки. Тим не менше, в цей момент ще не гарантована відсутність шляху. Таким чином, алгоритм змушений роз-

повсюджувати хвилю до кінця. Можна зменшити kMax на кількість клітин, зайнятих перешкодами (зрозуміло 

що перешкоди хвиля обминає).  

Крім того, можна приблизно обчислити, коли хвиля обов’язково досягне кінцевої точки. На першій хвилі 

вилучається 4 клітини, на другій ще 8, на третій – 12. Таким чином, маємо суму арифметичної прогресії. Якщо 

клітин усього Q, то за формулою суми арифметичної прогресії, після перетворень та обчислення цілої частини, 

знайдемо кількість фронтів хвилі n:  

𝑛 = [0,5(√1 + 2𝑄 − 1)].      (1) 

Отримане число – це приблизна кількість фронтів хвилі (нижня межа числа хвиль). Тут не враховано наяв-

ність перешкод та меж, які збільшують число фронтів. Збільшення відбувається тому, що клітини перешкод та 

клітини, що виходять за мапу, вилучаються з подальшого розповсюдження хвилі. Таким чином, для точного 

завершення пошуку необхідно на кожному фронті підраховувати кількість клітин фронту, складаючи з попере-

дньою кількістю і припиняти процес, коли сума сягне Q–P, де P – кількість клітин перешкод.  

3. Можна прискорити роботу алгоритму, розповсюджуючи хвилі одночасно від початкової та кінцевої клі-

тин до їх перетинання.  

4. Однією з проблем, яка виникає у звичайному хвильовому алгоритмі, є визначення граничних клітин. Не-

обхідність аналізу сусідніх клітин призводить до потреби в додатковому аналізаторі, а це – додатковий час. 

Проблему можна вирішити, збільшивши розміри тимчасової матриці на дві клітини по горизонталі і на дві по 

вертикалі, і встановивши цим новим граничним клітинам статус непрохідних.  

5. Можна запровадити механізм зменшення пошукової мапи, виділяючи підмапу, яка включає в себе почат-

кову і кінцеву клітини та ігнорує віддалені перешкоди. Такий механізм буде ефективним, якщо є впевненість у 

наявності шляху і якщо перешкод не дуже багато. 

Було проведено дослідження часу, який витрачає програма на пошук шляху в залежності від розмірів мапи 

та сітки. Для цього було вибрано тестову квадратну мапу без перешкод зі стартовою та кінцевою клітинами в 

кутах квадрата по діагоналі. Проведені експерименти з`ясували цікаву властивість: на тій самій мапі з незмін-

ною системою перешкод програмно вимірюваний час (за допомогою вбудованого таймера) має похибку, яка у 

середньому не перевищує 5 мілісекунд. Така розбіжyність пояснюється апаратними відхиленнями (клавіатура, 

процесор, коливання напруги). Для отримання об’єктивних даних кожний пошук виконувався три рази, а ре-

зультат вираховувався як середнє арифметичне. З’ясувалось, що час, витрачений алгоритмом з 4-ма напрямка-

ми і алгоритмом, що має 8-м напрямків, майже не відрізняються. Це підтверджує ефективність запропоновано-

го вдосконалення. 

Були також проведені дослідження залежності часу на пошук від складності мапи. Виявилось, що прямого 

впливу кількості перешкод на час не існує. Програма майже однаково швидко знаходить діагональний шлях (з 

одного кута в інший) при наявності простих перешкод та їх відсутності. Для оцінки складності системи переш-

код запропоновано ввести коефіцієнт 𝑞 = 𝑇 𝑇0⁄ , де T – час на пошук шляху на досліджуваній мапі, T0 – час на 

пошук прямого діагонального шляху на мапі того самого розміру без перешкод. Таким чином, коефіцієнт q мо-

же бути як більше одиниці, так і менше.  

Значне збільшення часу відбувається не тоді, коли збільшується кількість перешкод, а коли перешкоди по-

будовані так, що обмежується розповсюдження хвилі (тобто не збільшується кількість клітин наступного фрон-

ту), наприклад, у класичному лабіринті. 

ВИСНОВКИ. Так, запропоновано спрощення алгоритму діагонального пересування; оптимізовано кількість 

хвиль у випадку відсутності шляху; спрощено визначення граничних клітин області за рахунок їх заміни на не-

прохідні клітини, що дозволило виключити з програми додатковий аналізатор визначення границі; застосовано 

алгоритм зменшення мапи виділенням підмапи без погіршення оптимальності шляху; використано одночасне 

розповсюдження хвиль з кінцевої та початкової клітин. 

Можливі сфери застосування вдосконаленого хвильового алгоритму пошуку найкоротшого шляху методу в 

задачах навігації та інших суміжних задачах: пошук шляху у складних приміщеннях; оптимізація пересувань на 

промислових складах; трасування електронних приладів; пошук шляху у комп’ютерних іграх (2D платформе-

рах) і т.д.  
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РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ  
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Получены замкнутые аналитические решения по определению температурных полей и напряжений в бесконеч-

ном сплошном изотропном цилиндре, подверженном воздействию лучисто-конвективного теплообмена. Гра-
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фически показаны качественные и количественные изменения влияния нелинейности первого рода и двойной 

нелинейности на характер распределения температур и напряжений в центре и поверхности цилиндра, для слу-

чая фиксированных температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи.  

Ключевые слова: теплопроводность, термоупругость, термочувствительность, лучисто-конвективный тепло-

обмен, преобразования Гудмэна и Кирхгофа. 

 

CALCULATION OF INFLUENCE OF NONLINEARITIES ON TEMPERATURE DISTRIBUTIONS 
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Closed analytical solutions are obtained to determine the temperature fields and stresses in an infinite continuous 

isotropic cylinder subjected to radiant convective heat transfer. Qualitative and quantitative changes in the effect of 

nonlinearity of the first kind and double nonlinearity on the nature of the distribution of temperatures and stresses in the 

center and surface of the cylinder are graphically shown for the case of a change in the ambient temperature at a fixed 

value of the heat transfer coefficient. 

Key words: heat conductivity, thermoelasticity, thermosensitivity, radiant-convective heat exchange, Goodman’s and 

Kirchhoff’s transformations. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применение конструкционных материалов, успешно функционирующих в 

условиях высокотемпературного теплообмена, является одним из важнейших направлений современной науки 

и имеет большое практическое значение для энергетической, металлургической, авиационной, ракетной и дру-

гих отраслей промышленности. В связи с тем, что за последнее время широкое применение находят новые 

сплавы алюминия и титана, применяемые для деталей космических и воздушных летательных аппаратов, воз-

никает необходимость более точного определения их температурных полей и напряжений, с учетом как зави-

симости физико-механических характеристик материала от температуры, так и влияния высокотемпературного 

теплообмена с окружающей средой. Важность и актуальность решаемой задачи состоит в получении анали-

тических результатов исследования термонапряженного состояния элементов конструкций, позволяющих 

наиболее полно и адекватно учитывать термочувствительность материала и высокотемпературный теплообмен 

с окружающей средой. Целью работы является применение метода суперпозиции [1], для  качественного и ко-

личественного сравнения влияния всех типов нелинейностей, на распределение температурных полей и напря-

жений в элементах конструкций из алюминиевых и титановых сплавов, что позволит использовать полученные 

результаты в расчетной практике различных теплотехнических лабораторий.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Решим задачу термоупругости для свободного от внеш-

ней нагрузки бесконечного сплошного термочувствительного цилиндра радиуса R , имеющего начальную тем-

пературу 
0

T , и находящегося в условиях лучисто-конвективного теплообмена со средой постоянной температу-

ры 
c

T . Исходя из общей схемы решения несвязанной квазистатической задачи термоупругости, определим вна-

чале температурное поле цилиндра, из решения следующей краевой задачи, записанной в безразмерном виде: 
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Вводя в (1) преобразования Гудмэна, Кирхгофа и их дифференциальные соотношения 

0
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0

( ) ( ) ,B d


         , ,( ) ( )Fo v FoA C   ,  , ,( ) ( )B      ,  (2) 

преобразуем (1) к эквивалентному виду: 
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В (3) функции (2) и 
( )m  ( 1, 4)m   представим в виде следующих рядов Фурье по синусам: 
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Подставляя разложения (4) и 1

1

1 ( 1)!
k

e k






   в (3), применяя обобщенный принцип суперпозиции [1], полу-

чим совокупность линеаризованных задач теплопроводности относительно ( ) ( , )k

kFo  : 
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Используя преобразование Лапласа, решение системы (5) для любого k  получим в виде [1, 2] 
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Суммируя (7) по k , согласно (4) для  , получим решение краевой задачи теплопроводности  
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в котором 
P  определим из уравнения, полученного из (8) при kFo  , т. е.  
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( / ).P k k

k
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 Определяя 
P , 

а по нему коэффициенты рядов Фурье, 
kM  и 

kBi  из (6),  решение (8) будет полностью определено. 

Используя (8) определим термонапряженное состояние цилиндра из решения системы уравнений [1, 2], за-

писанной в безразмерной форме: 
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Разлагая единицу и функции 1 ( )E   в ряд Фурье-Бесселя, а ( )F  в ряд Фурье на интервале (0, )P  
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подставляя (10) в 

(9), обозначая  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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получим совокупность краевых задач термоупругости с постоянными характеристиками ( ) ,kE  :t k  
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Решение системы (11), полученное в [1, 2], после суммирования по k , дает окончательно решение задачи: 
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где в (12) выражение (1 )  отнесено  к , ,r r    .zz Частный случай (12), без учета термочувствительности 

материала и лучистого теплообмена с окружающей средой, совпадает с точным решением. 

Числовые расчеты по определению  , , , ,r r zz    проделаны для решений (8) и (12) в среде MATLAB, для 

изотропных цилиндров, изготовленных из титанового сплава (на графике обозначается А), низкоуглеродистой 

стали (обозначается В) и алюминиевого сплава (обозначается С), при следующих аппроксимациях физико-

механических характеристик материалов от температуры и значений входных числовых параметров:  
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На графиках введены такие обозначения: ;TET   ;AF   ;Ro  ;
rr

SRR 
 

;SFF


   1   пунктирная 

линия,   линейное решение; 2   штрихпунктирная,   нелинейность 1-го рода; 3   сплошная,   двойная не-

линейностью в задаче теплопроводности и соответствующих напряжениях.  

На рисунке 1, при переходе от сплава С ( 0, 0034)Sk   к сплаву В ( 0, 75)Sk  , картина распределения гра-

фиков качественно меняется как на поверхности (2  1  3), так и в центре цилиндра (2  3  1). Дальнейшее 

уменьшение коэффициента теплопроводности и переход к сплаву А вызывает снова качественный переход в 

расположении графиков с (1  2  3) для центра на (2  1  3) для поверхности цилиндра, начиная с 0,5.Fo   

При увеличении Fo , для этого сплава, начиная с 1,7,Fo   линии 3 совпадают.  

Как известно, в центре цилиндра растягивающие радиальные и окружные напряжения равны. На рисунке 2, 

для сплава В распределение графиков (1  2  3) будет начинается с 0,35.Fo    Для сплава А распределение 

графиков будет (2  3  1) для всех .Fo  Для сплава С расположение графиков во всем диапазоне критерия 

Фурье будет (1  2  3). При увеличении Fo , графики 1, 2 и 3 сближаются. 

 
Рисунок 1   Зависимость   от критерия Fo  при фик-

сированных значениях 820, 50cT    

 

Рисунок 2  Зависимость 
r r

  и 


  ( 0)   от Fo  

при фиксированных значениях 820, 50cT    

ВЫВОДЫ. При уменьшении   и переходе к низкоуглеродистой стали, картина распределения графиков ка-

чественно меняется как на поверхности, так и в центре цилиндра. Дальнейшее уменьшение   и переход к ти-

тановому сплаву, вызывает снова качественный переход в расположении графиков. При увеличении Fo  про-

исходит сближение, а затем и совпадение графиков линейного решения и нелинейности первого рода как на 

поверхности, так и центре цилиндра. Такая же картина наблюдается и для случая двойной нелинейности. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ І АЛГОРИТМІВ DEEP LEARNING В ЗАДАЧАХ  

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

Залюбовська Ю.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Наведено результати аналізу існуючих моделей і алгоритмів Deep Learning, що застосовуються у вирішенні за-

дач розпізнавання об'єктів. Виділено переваги та недоліки проаналізованих методів і алгоритмів. 

Ключові слова: Deep Learning, розпізнавання об’єктів, згорткова карта характеристик, R-CNN, Fast R-CNN, 

Faster R-CNN, YOLO, SSD, R-FCN 
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ANALYSIS OF EXISTING DEEP LEARNING MODELS AND ALGORITHMS IN OBJECT  

RECOGNITION TASKS 

Zaliubovska Y.O. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

This article represents analysis results of existing Deep Learning models and algorithms used in object recognition 

tasks. The advantages and disadvantages of the analyzed methods and algorithms are highlighted. 

Key words: Deep Learning, objects recognition, convolutional feature map, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, 

YOLO, SSD, R-FCN. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ: На сьогоднішній день існує безліч задач, які полягають у прийнятті певного рі-

шення в залежності від присутності на зображенні об’єкта або у потребі класифікувати його, наприклад відеос-

постереження, виявлення аномалій, підрахунок людей, розпізнавання облич тощо. Для створення системи, на-

вченої розпізнавати об’єкти вже існують певні підходи, моделі та алгоритми, кожен з яких має свої особливості 

реалізації, переваги та недоліки. Аналіз цих особливостей дозволить обрати найбільш оптимальну модель для 

поставленої задачі. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ: На рисунку 1 наведені найбільш розповсюджені підходи 

Deep Learning у вирішенні задач розпізнавання об’єктів з їх хронологією створення: 

Region-CNN (R-CNN) - це один із сучасних підходів до розпізнавання об’єктів шляхом Deep Learning на ос-

нові CNN. Виходячи з цього, існують швидкі R-CNN і більш швидкі R-CNN для більш швидкого виявлення 

об'єктів. 

Недоліки R-CNN: 

- На підготовку мережі потрібно багато часу, оскільки доведеться класифікувати 2000 пропо-

зицій регіону на зображення. 

- Її неможливо реалізувати в режимі реального 

часу, оскільки це займає близько 47 секунд для 

кожного тествого зображення. 

- Селективний алгоритм пошуку - це фіксова-

ний алгоритм. Тому на цьому етапі ніякого нав-

чання не відбувається. Це може призвести до фор-

мування неточних пропозицій обмежувальної об-

ласті. 

Підхід Fast R-CNN аналогічний алгоритму R-

CNN. Але, замість подання пропозицій регіону для 

CNN, подається вхідне зображення до CNN, щоб 

створити згорткову карту характеристик, з якої визначається область і перетворюється у квадрати, а за допомо-

гою шару об'єднання RoI виконується їх перетворення до фіксованого розміру, щоб він міг подаватися у повні-

стю пов'язаний шар. Із вектора функцій RoI ми використовуємо шар softmax для прогнозування класу запропо-

нованої області, а також значення зміщення для обмежувального поля. 

Переваги Fast R-CNN: 

- Швидше, ніж R-CNN, оскільки не потрібно щоразу подавати 2000 пропозицій регіону в конволюційну 

нейронну мережу. 

- Операція згортання виконується лише один раз на зображення, і з нього формується карта функції. 

В Faster R-CNN, подібно до Fast R-CNN, зображення надається як вхід до згорткової мережі, яка забезпечує 

згорткову карту характеристик. Для ідентифікації пропонованого регіону використовується окрема мережа для 

прогнозування пропозицій регіону, які потім переробляються за допомогою шару об'єднання RoI, який потім 

використовується для класифікації зображення в пропонованій області та прогнозування значень зміщення для 

обмежувальних полів. 

YOLO (You Only Look Once) - алгоритм виявлення об'єктів, що сильно відрізняється від попередніх алго-

ритмів. У YOLO єдина згорткова мережа прогнозує обмежувальні поля та ймовірності класу для цих полів. На 

вхід отримуємо зображення та розбиваємо його на сітку SxS, у кожній із сіток ми беремо m обмежувальних ві-

кон. Для кожного з обмежувальних вікон мережа виводить значення ймовірності класу та зсуву для об-

межувального поля. Обмежувальні поля, що мають ймовірність класу вище порогового значення, вибираються 

та використовуються для пошуку об'єкта в зображенні. 

Переваги та недоліки YOLO: 

- YOLO на порядок швидший (45 кадрів в секунду), ніж інші алгоритми виявлення об'єктів. 

- Обмеження алгоритму YOLO полягає в тому, що він бореться з дрібними предметами всередині зобра-

ження, наприклад, у нього можуть виникнути труднощі при виявленні зграї птахів. Це пов’язано з просторови-

ми обмеженнями алгоритму. 

SSD (Single Shot MultiBox Detector). Завдання локалізації та класифікації об'єктів виконуються в єдиному 

прямому проході мережі. MultiBox - це назва методики для обмеження регресії коробки. Мережа - це детектор 

об'єктів, який також класифікує виявлені об'єкти. 

Під час використання SSD є компоненти та підкомпоненти як MultiBox, Priors та Fixed priors. 

Базова мережа - це лише один із багатьох компонентів, який вписується в загальний фреймворк Deep Learn-

 
Рисунок 1 – Хронологія створення моделей  

розпізнавання об’єктів 
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ing виявлення об’єктів. Зазвичай в базовій мережі відбувається «мережева хірургія». 

Термін "мережева хірургія" - це розмовний спосіб сказати, що ми видаляємо деякі початкові шари базової 

мережевої архітектури і замінюємо їх новими шарами. Потім, на етапі навчання нашої основи для виявлення 

об'єктів, ваги нових шарів/модулів та базової мережі змінюються. 

Переваги SSD: 

- SSD забезпечує кращий баланс між швидкістю та точністю. SSD запускає згорнуту мережу на вхідному 

зображенні лише один раз і обчислює карту функцій. 

- SSD також використовує якірні коробки в різних співвідношеннях сторін, порівнянні з Faster R-CNN, і ви-

вчає зміщення певною мірою, ніж вивчення коробки. Щоб утримувати масштаб, SSD прогнозує обмежувальні 

поля після декількох згорткових шарів. Оскільки кожен згортковий шар функціонує в різноманітних масшта-

бах, він здатний виявляти предмети різноманітних розмірів. 

R-FCN. Для традиційних RPN, таких як R-CNN, Fast R-CNN і Faster R-CNN, пропозиції регіонів формують-

ся спочатку RPN. Потім проводиться об'єднання ROI та проходження по повністю пов'язаним шарам (FC) для 

класифікації та обмеження регресії коробки. Процес після об'єднання ROI не ділиться між ROI і вимагає часу, 

що робить RPN підходи повільними. А шари FC збільшують кількість з'єднань (параметрів), що також збільшує 

складність. 

Переваги R-FCN: 

- У R-FCN у нас все ще є RPN для отримання пропозицій щодо регіону, але на відміну від серії R-CNN, ша-

ри FC після об'єднання ROI видаляються. Натомість всі основні складності зникають перед об'єднанням ROI 

для створення карт оцінок. 

- Усі пропозиції регіонів після об'єднання ROI використовуватимуть один і той же набір оцінкових карт для 

проведення середнього голосування, що є простим підрахунком. Таким чином, немає шару, що засвоюється 

після шару ROI, який майже не вимагає витрат. Як результат, R-FCN навіть швидший, ніж Faster R-CNN. 

ВИСНОВКИ: Ознайомившись з існуючими алгоритмами та моделями Deep Learning, які використовуються 

у задачах розпізнавання об’єктів можна відслідкувати переваги та недоліки кожного з них. В результаті прове-

деного аналізу можна зробити висновок про те, яка модель є більш доцільнішою для використання у поставле-

ній задачі та найоптимальнішою з точки зору бенчмаркінгу та функціональних можливостей. 

Слід врахувати розмір зображення, з яким працює модель. Faster R-CNN досягає набагато кращих швидкос-

тей і сучасної точності. Faster R-CNN може бути не найпростішим або швидким методом виявлення об'єктів, 

але він все ще залишається одним з найефективніших. Однак у дослідженнях було використано YOLO для сег-

ментації відео, і, безумовно, це кращий і найшвидший інструмент для сегментації відео. 
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З метою співставлення різноманітних методів оцінювання ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання 

проаналізовано основні методи оцінювання, таки як статистичні моделі, моделі штучного інтелекту, теоретичні 

моделі та методи финансового аналізу. Розглянуто переваги та недоліки моделей.  

Ключові слова: ймовірность банкрутства, статистичні моделі, штучний інтелект, фінансовий аналіз.  

 

METHODS FOR DETERMINING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF BUSINESS ENTITIES 
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In order to compare various methods of assessing the probability of  bankruptcy of economic entities, the basic methods 

of assessment, such as statistical models, artificial intelligence models, theoretical models and methods of financial 

analysis, are analyzed. The advantages and disadvantages of models are considered. 

Key words: bankruptcy probability, statistical models, artificial intelligence, financial analysis. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Із настанням світової фінансової та економічної кризи проблема банкрутства 

стала однією з найбільш актуальних для України та інших країн світу. Проблема кризового стану підприємств 

загострилася на теренах тривалого процесу адаптації до ринкових умов господарювання, нестабільної економі-

ки та дефіциту інвестиційних ресурсів. Дане питання досліджується зарубіжними та вітчизняними економіста-

ми. Науковці розглядають різноманітні методи та способи організації самої діагностики стану підприємства, 

зокрема у працях Дж. Ольсона, О. Терещенко, А. Матвійчук, Г. Хайдаршиної, А. Альтмана, Р. Ліса. Більшість з 

цих економістів пропонували свої власні моделі визначення ризику настання банкрутства для підприємств, які 

знаходились в конкретних економічних умовах та підпорядковувались певним нормативним актам й системі 

контролю функціонування компаній [1]. Метою роботи є співставити різноманітні методі оцінювання ймовір-
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ності банкрутства суб’єктів господарювання. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі за-

дачі: 

1. Класифікація ключових та найбільш ефективних методів прогнозування. 

2. Проаналізувати моделі прогнозування банкрутства. 

У вітчизняній і закордонній науковій літературі існують різні підходи до прогнозування ймовірності банк-

рутства. Можна видокремити чотири основних підходи для оцінки й прогнозування ймовірності банкрутства 

підприємств (рис. 1): статистичні моделі, моделі штучного інтелекту, теоретичні моделі та методи фінансового 

аналізу.  

Статистичні моделі використовуються 

для оцінки ймовірності банкрутства 

об’єктів господарювання найбільш часто. 

Особливостями таких моделей є: основна 

увага приділяється можливим ознакам бан-

крутства, джерелом інформації є фінансова 

та бухгалтерська звітність підприємства, 

моделі можуть бути як одновимірними, так 

і багатовимірними, використовуються кла-

сичні статистичні алгоритми моделювання. 

У фаховій літературі з економічного аналі-

зу виділяють такі основні методи побудови 

статистичних моделей: дискримінантний 

аналіз, аналіз умовної ймовірності, класте-

рний аналіз, аналіз виживання, бінарний 

вибір. У світовій та вітчизняній практиці 

серед статистичних моделей найбільш ши-

роко застосовуються моделі на основі дис-

кримінантного аналізу (Discriminant 

analysis). Цей підхід полягає в аналізі спів-

відношення фінансових коефіцієнтів, побудові дискримінантної функції та розрахунку інтегрального показника 

Z, на основі якого з певною долею ймовірності можна передбачити банкрутство суб’єкта господарювання. Од-

нією з найвідоміших моделей прогнозування банкрутства вважається Zscore Е. Альтмана (1968) [2]. Вчений 

розробив за допомогою множинного дискримінантного аналізу лінійне рівняння, в якому п’ять найбільш важ-

ливих фінансових показників були ретельно зважені. 

У рамках штучного інтелекту в економічній літературі виокремлюють наступні методи моделювання: дере-

ва рішень, нейронні мережі, експертні системи, теорія нечітких множин, генетичні алгоритми, метод опорних 

векторів. 

Загалом класифікаційні та регресійні дерева рішень представляють собою інструмент для аналізу даних, що 

використовуються для створення регресійних і класифікаційних моделей. Дерево є свого роду графічною мо-

деллю, створеною в результаті рекурсивного поділу множини вихідних спостережень на певну кількість підм-

ножин. Метою такого поділу є отримання підмножини якомога більш однорідної відносно значення залежної 

змінної. Алгоритм рекурентного поділу може використовувати різні незалежні змінні на кожному етапі поділу. 

Всі незалежні змінні завжди беруться до уваги, і обрана змінна гарантує найкращий поділ вузла, а саме прово-

дить поділ множини значень залежної змінної у вузлі на найбільш однорідні підмножини. 

Виходячи з сучасних економічних реалій, нейрокомп’ютерні і нейромережеві технології – це одна з най-

більш ефективних стратегій штучного інтелекту. 

У світовій та вітчизняній практиці серед теоретичних методів можна виокремити наступні: теорія кредитно-

го ризику, теорія розорення гравця, моделі на основі ринкових показників, теорія менеджменту. 

Кредитний ризик становить найбільшу частку сукупного ризику операцій банку і тому багато в чому визна-

чає такі показники банківської діяльності, як розмір активів, резерви на можливі втрати по позиках, достатність 

власного капіталу і, в кінцевому підсумку, прибутковість капіталу банку. Саме тому вибір надійної моделі 

управління кредитним ризиком є ключовим стратегічним рішенням керівництва банку. 

ВИСНОВКИ. Важливе місце серед методів оцінки ймовірності банкрутства займають методи фінансового 

аналізу. Фінансовий аналіз проводиться для вивчення основних параметрів підприємства, які дають об’єктивну 

оцінку його фінансового стану. Результати проведення аналізу дають змогу оцінити поточний стан установи та 

визначити подальші шляхи розвитку. Не існує універсальних моделей для вирішення задачі оцінки ймовірності 

банкрутства. Вибір найбільш ефективних моделей багато в чому залежить від параметрів середовища, особли-

вості діяльності підприємств та доступної інформації. 
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Рисунок 1 – Моделі прогнозування банкрутства 
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МОДЕЛІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРИРОДНОМОВНОГО ТЕКСТУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ  

КОРИСТУВАЧА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
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Запропоновано формальні моделі інтерпретації словосполучень, які можуть застосуватися у процесі навчання 

бота з будь якої ролі, а також і в процесі його функціонування сумісно із людиною. Ці моделі можуть бути за-

стосовані для будь якої мови без використання граматичного аналізу.  
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Formal models of interpretation of phrases which can be applied in the process of training of a bot of any role, as well 

as in its functioning in co-operation with the person are offered. These models can be applied to any language without 

using grammatical analysis. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтерпретація словосполучень природної мови – необхідний етап в процесах 

комунікації людини і бота [1]. Діалог між людиною (h-виконавцем) і ботом (b-виконавцем) відбувається в про-

цесі навчання бота, і в процесі функціонування, коли бот виконує певні бізнес-операції (БО). Механізм інтерп-

ретації не повинен бути складним з одного боку, і повинен забезпечувати мінімум помилок при виконанні бо-

том команд h-виконавця [2–4]. Метою роботи є створення універсальної моделі інтерпретації тексту на природ-

ній мові для забезпечення діалогу між користувачем і інтелектуальним агентом в процесі виконання бізнес-

операцій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Нехай T – вхідний потік тексту, в якому представлені слово-

сполучення X = {x1, ... ,xm} що мають між собою приховані відносини R={r1, r2, ..., rv}. Завдання інтерпретації 

може бути вирішено при використанні якоїсь функції інтерпретації :ХI, где I – суперпозиція відносин R, ви-

ражена в стислій формі на природній мові.  

Побудуємо структурну матрицю, яка б пов’язала словосполучення Х, функції інтерпретації та відгуки бота у 

вигляді виконавчих команд чи словесних коментарів в множині аспектів БО (табл. 1).  

Зафіксовані словосполучення (СС) – Xi , ,mi 1  характеризують змістовний сенс процедур, яки виконують 

h-агент і b-агент. Функція інтерпретації (ФІ) повинна обробляти вхідні СС, фіксувати їх асоціативні зв’язки і 

видавати як результат інтерпретації команди або повідомлення для b-агента.  

Оскільки асоціативні зв’язки мають різний характер, необхідно мати універсальну функцію інтерпретації, 

що працює з різних аспектів. З іншого боку, зміст, прихований в поточному СС Хi, залежить від передісторії 

спілкування, так само, як значення числового часового ряду, що має приховану закономірність, залежать від 

попередніх значень ряду. Оскільки одна і та ж функція інтерпретації використовується багаторазово, накопи-

чуючи потрібну інформацію в міру просування діалогу, введемо поняття оператора інтерпретації (ОІ) – F, який 

виконує операції вилучення та фіксації змістовно-смислових аспектів з окремих СС, що передують СС Хi. У 

табл. 1 показано взаємодію операторів інтерпретації F, що обробляють СС, які розташовані в порядку їх появи в 

діалогу h-b. 

 

Таблиця 1 – Структурна матриця взаємозв’язків вхідних СС, операторів інтерпретації та її результатів. 

 

Входи ОІ 
Виходи по аспектам БО 

I1 I2 .. Ij .. In 

Xi F1 Ri1 Ri2 .. Rij .. Rin 

Xi-1 F2 R11 R12 .. R1j .. R1n 

Xi-2 F3 R21 R22 .. R2j .. R2n 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

Xi-k Fk Ri-k Ri-k .. Ri-k .. Ri-k 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

Xi-m Fm Ri-m1 Ri-m2 .. Ri-mj .. Ri-mn 

Виходи інтерпретатора Ij, ,nj 1  – словесні вирази, що грають роль команд для бота, і кожен вихід Ij від-

носіться до певного аспекту БО. Виходи Ij  отримані як суперпозиції локальних результатів Rij, що зв’язують СС 

Xi з попереднім контекстом Xi-1....Xi-m та аспектом Ij. Зв’язки між фрагментом тексту Xi і виходами Ij здійснюють 

оператори Fi, кожен з яких є екземпляром функції інтерпретації. Оператор інтерпретації F, що описує зв’язок 

фрагмента Хi і вихідний інтерпретації Ij, уявімо відображенням: 

mailto:ius.shevchenko@gmail.com
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                                                                       Fi : XiRij Ij   .                                              (1) 

Таким чином, в нас є концептуальна модель інтерпретації потоку текстових даних, що дозволяє перейти до 

розробки моделі інтерпретації СС, які зустрічаються у діалозі між h-агентом і b-агентом. 

Надалі потрібно розробити формальну модель інтерпретації словосполучень, яка і повинна відображати по-

слідовність обробки СС. 

На теоретико-множинному рівні склад моделі інтерпретації виглядає наступним чином: 

                                                   IП = < Х, Y1, Y2, СF1, СF2, АВО. G, U1, U2 >                                            (2) 

де Х – множина СС, що застосовуються у діалогах щодо БО; Y1 – множина виходів у вербальній формі; Y2 – 

множина виходів у формі команд, що виконуються; СF1 – множина так званих синдромів рівня 1 – такий синд-

ром сf1СF1 є результатом перекодування слів і словосполучень, що надходять до інтерпретатора, у компактну 

форму;  СF2 – множина синдромів рівня 2 – ці синдроми отримані після додавання синонімічних СС і кожний 

синдром сf2СF2 містить змістовний сенс групи синонімічних СС; АВО – множина аспектів БО; G=ХАВО – 

проекція множини СС на множину аспектів БО, яка дає змогу визначити у процесі діалогу якій аспект є актуа-

льним на даний час; U1=ХY1 – множина функцій перетворення СС у вихідні сигнали вербальної форми; 

U1=ХY1 –  множина функцій перетворення СС у вихідні сигнали командної форми. 

Розкриємо проекцію G=ХАВО – перетворення множини вхідних сигналів в множину аспектів БО. Предста-

вимо цю проекцію у вигляді матриці, в якої кожен стовпчик відповідає одному аспекту, а кожна стрічка відпо-

відає одному СС. Накопичуючи у процесі навчання бота відносні частоти застосування СС у різних аспектах 

БО, отримаємо інформацію, за допомогою якої можна розпізнавати аспект, якій є актуальним на даний час. 

Знаючи актуальний аспект, агент буде в змозі формулювати запроси та відповіді для h-менеджера. 

Далі визначимо набір операторів обробки тексту, необхідних для інтерпретації: 

1. Оператор попередньої обробки РР (Preliminary Рrocessing) – реалізує процедури первинної індексації СС 

та формує словники та синдроми першого рівня сf1СF1; 

2. Оператор вторинної обробки SР – формує словники та синдроми другого рівня сf1СF1; 

3. Оператор DР (Distribution Рrocessing) розрахунку відносних частот застосування СС та формування роз-

поділу ймовірностей появи СС по аспектам; 

4. Оператор IА (impact assessment) формує числової оцінки впливу сукупності СС на виділення окремого ас-

пекту; 

5. Оператор IЕ (integral evaluation) формування інтегральних оцінок ступеня актуальності кожного аспекту; 

6. Оператор МJ (making judgments) формування і виведення вербальних суджень і питань щодо визначеного 

аспекту БО. 

Зазначений набір операторів об’єднаємо в модель інтерпретації (Interpretation model): 

                                                               IМ = РРSРDРIАIЕМJ    .                                                         (3) 

Таким чином, отримані вирази (2) та (3) складають формальну модель інтерпретації словосполучень, яка 

може застосуватися у процесі навчання b-агента будь якої ролі, а також і в процесі його функціонування суміс-

но із людиною. Ця модель може бути застосована для будь якої мови без використання граматичного аналізу. 

На підставі даної моделі необхідно розробити відповідні алгоритми. 

ВИСНОВКИ. Розроблено комплекс моделей інтерпретації природномовного тексту, які дозволяють здійс-

нювати діалог між користувачем та ботом як у процесі навчання бота, так і в процесі взаємодії бота і людини 

при виконанні бізнес-операцій. Моделі не обмежують діалог якоюсь одною мовою, що є перевагою над други-

ми моделями. 
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Проворова-Кім М. 

м. Париж, Франція 

В роботі показана можливість використання методу узагальненої оцінки для контролю і діагностики технічного 

стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в режимі польоту повітряного судна, визначені основні інформаційні показ-

ники, що передбачає використання статистичних даних по великій кількості одиниць двигунів. 

Ключові слова: авіаційний двигун, інформація, узагальнена оцінка стану, об’єкт. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Аналіз існуючих методів безрозбірної діагностики авіаційної техніки показав, 

що в даний час кожен з методів має певну область застосування і дозволяє оцінити стан окремих вузлів і агре-

гатів. Для повного і детального контролю доцільно використовувати сукупність різних методів [1]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Одним з підходів до узагальненої оцінки стану технічних сис-

тем є визначення кількості інформації, що характеризує рівень працездатності об’єкта при його контролі. Це 

дозволяє встановити однозначно кількісний зв’язок між простором станів, що визначаються структурними па-

раметрами об’єкта і простором діагностичних ознак цих станів, тобто, ступінь зміни працездатності об’єкта 

характеризується кількістю інформації, одержуваної при контролі. Перевагою інформаційних оцінок є можли-

вість розгляду досліджуваного об’єкта в його взаємозв’язку з системою контролю. 

Приймається, що JА(В) – очікуване значення інформації, що міститься в системі контролю В щодо всіх ста-

нів об’єкта А. Позначивши JА(В) як середню інформацію, що міститься в системі контролю щодо стану Аi, 

отримаємо: 
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;
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n
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i

J B P A J B


             (1) 

де Р(Ai) – ймовірність i-го стану об’єкта А (i = 1, n); n – виділена кількість станів об’єкта А. 

Використовуючи співвідношення для  
iAJ B , виразимо: 
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      (2) 

де Р(Bj) – ймовірність знаходження системи контролю В в j-му стані (j = 1, m); Р(Bj/Ai) – умовна ймовірність 

j-го стану системи контролю В при знаходженні об’єкта А в i-му стані.  

Тепер з урахуванням (1) і (2) вираз для середньої інформації в системі контролю про стан об’єкта Аi набуде 

вигляду: 
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 або в еквівалентній формі: 
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 Для розв’язку практичних задач: 
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                       (5) 

де  
iAJ B  являє собою середнє значення інформації, яку можна отримати від системи контролю i-го стану 

об’єкта. Оскільки об’єкт і система контролю взаємопов’язані, то вважають, що кожний із станів B може містити 
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інформацію щодо будь-якого стану об’єкта A. Інформація, яку дає стан Bj про стан Ai, визначається зі співвід-

ношення: 
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j

P B A
J B

P B

 
 
 
 

                       (6) 

Звідси випливає висновок, що  
iAJ B  представляє собою усереднення цієї інформації по всіх станам систе-

ми В за умови, що ця інформація відноситься до стану Ai: 
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                    (7) 

Величину  
iA jJ B  називають елементарною інформацією станів Bj про стани Ai. Величини  

iAJ B  і 

 
iA jJ B  є усередненням елементарної інформації. Разом з тим, елементарної інформації надають конкретний 

фізичний зміст. Система контролю B може бути представлена системою ознак, пов’язаних зі станом об’єкта А. 

Тоді, якщо сигнал B зустрічається однаково часто за наявності стану Ai і при будь-яких інших станах об’єкта А, 

тобто Р(Bj/Ai) = Р(Bj), то, очевидно, що такий сигнал не несе інформації про стан Ai. З виразу (5) видно, що в 

цьому випадку   0
iA jJ B  . Якщо апріорна ймовірність стану Ai дорівнює Р(Ai), а після отримання сигналу Bj 

вона зміниться і стане Р(Bj/Ai), то за відомим станом можна отримати деяку інформацію щодо Ai: 
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Однак імовірність стану Ai після отримання сигналу може стати більше або менше апріорної ймовірності в 

залежності від характеру зв’язку цих ймовірностей.  
iA jJ B  може бути як позитивною, так і негативною вели-

чиною, тоді як  
iAJ B  і JA(B) завжди позитивні або дорівнюють нулю. Елементарна інформація JA(Bj) стає нега-

тивною, якщо ймовірність стану Ai після отримання сигналу Bj зменшується. У виразі (1) величина JA(B) пред-

ставляється як результат усереднення за інформацією, що міститься в системі контролю В щодо кожного з ста-

нів об’єкта А. 

Існує й інший шлях усереднення на основі введення поняття про інформацію, якою володіє стан В щодо 

об’єкта А: 
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Істотність або значимість параметрів контролю також визначається за кількістю інформації, яку можна 

отримати з їх допомогою. 

Даний підхід не передбачає зворотного зв’язку зі структурними параметрами об’єкту. Пропоновані інфор-

маційні показники не дозволяють оцінити рівень працездатності об’єкта, оскільки характеризують тільки кіль-

кість інформації, одержуваної при контролі безвідносно до поточного стану об’єкта. Тут важливу роль відіграє 

мінливість діагностичних ознак, що реагують на множину можливих станів. Вирішальною дією при призначен-

ні діагностичних перевірок є виділення більш значущої інформації з числа багатофакторного діагностичного 

аналізу. На цьому етапі цінність обстеження визначається мірою ймовірності даного стану, а не ймовірністю 

відмови, по контрольованим параметром. Крім того, визначення ймовірностей Р(Ai), Р(B/Ai), Р(As), Р(B/As) c 

урахуванням особливостей експлуатації та конструкції при діагностуванні технічного стану авіаційного двигу-

на ТВ3-117 представляє деяку складність, оскільки передбачає використання статистичних даних по великій 

кількості одиниць двигунів.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, для реалізації даного підходу слід розбити простір можливих станів авіаційного 

двигуна ТВ3-117 на деяку детерміновану сукупність [2]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ МЕТОДАМИ 
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Наводяться результати теоретичних досліджень теплових процесів в асинхронних двигунах методами матема-

тичного моделювання. Пропонується аналіз перебігу процесів та методів їх розрахунку.    

Ключові слова: асинхронний двигун, теплові процеси, методи розрахунку. 

 

RESEARCH OF THERMAL PROCESSES IN INDUCTION MOTORS BY MATHEMATICAL MODELING 

Guliy B.   
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

Kremenchuk, Ukraine, E-mail: krnu@mksat.net 

This article represents the results of theoretical studies of thermal processes in induction motors by mathematical mod-

eling methods. The analysis of the course of the processes and methods of their calculation is offered. 

Key words: induction motor, thermal processes, methods of calculation. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Теплові процеси в асинхронних двигунах (АД) мають місце при 

їх експлуатації. Ними супроводжуються режими пуску, відключення, гальмування, зміни навантаження і часто-

ти обертання АД. Велике значення процеси нагріву мають при перевантаженнях за струмом і напругою, при 

частих і затяжних пусках двигунів, а також при роботі в загальмованому стані. Підвищена температура асинх-

ронних двигунів впливає на довговічність конструктивних елементів. Врахування перебігу теплових процесів 

під час проектування АД є обов'язковою умовою оптимальності результатів. Наведені фактори зумовлюють 

актуальність даного дослідження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основними джерелами виділення теплоти в асинхронному 

двигуні є обмотка, елементи магнітопроводу і конструктивні елементи, в яких виникають втрати від перемагні-

чування [1]. На шляху руху теплових потоків від джерел тепла відбувається перепад температури в активних 

частинах машини, в ізоляції і між охолоджуваниими поверхнями і охолоджуючим середовищем. Кількість теп-

ла Q, що проходить через однорідну стінку (ізоляцію, повітряний проміжок, провідник, лист сталі і т.д.), пропо-

рційна перепаду температури цієї стінки Δϑс, площі стінки Sc в площині, перпендикулярній руху теплового по-

току, теплопровідності λс матеріалу стінки і обернено пропорційна товщині стінки bc: 

c

cc
c

b

S
Q


 . 

Відведення тепла охолоджуючим середовищем з поверхні елементів машини визначається за формулою: 

ппSQ  , 
де  α - коефіцієнт тепловіддачі, що залежить від характеру перебігу, швидкості, фізичних властивостей охоло-

джуючого середовища і від шорсткості поверхні охолодження; Δϑn - перепад температури на поверхні охоло-

дження, °С; Sn - площа поверхні охолодження м
2
. 

Коефіцієнт тепловіддачі α визначають експериментально на натурних зразках або моделях. При визначенні 

сталої температури даної частини АД необхідно врахувати підігрів повітря, що обдуває поверхню.  

При незмінних втратах Q, що виділяються в об’ємі АД, диференціальне рівняння нагрівання, zrt виражає 

баланс енергії за час dt, матиме вигляд: 

dtS)(cmdQdt  ,   

де c – еквівалентна питома теплоємність АД, Дж/(кг·° С); m – маса АД, кг. 

Повна заступна схема асинхронного двигуна являє собою багатовимірну теплову систему. Температурні поля 

змінюються по кожній з трьох просторових координат і не залишаються постійними з плином часу [1].  

Вимірювання температури окремих частин АД при теплових випробуваннях здійснюють методами термо-

метра, опору і температурних індикаторів. Температура частин АД залежить від температури охолоджуючого 

середовища. У зв'язку з неминучими коливаннями температури охолоджуючого середовища прийнято теплову 

напруженість частин АД характеризувати перевищенням їх температури над температурою охолоджуючого се-

редовища [2]. 

Для теплового розрахунку АД використовуються різні методи: 

1. Метод точного або наближеного аналітичного рішення рівнянь для трьох-або двомірних температу-

рних полів, який зазвичай застосовується при значній нерівномірності поля. При цьому часто потрібні певні 

спрощення геометричної форми і граничних умов у математичній моделі. 

2. Чисельний метод сіток застосовується в подібних випадках, але не вимагає значних спрощень форми 

областей простору, що розраховується. 

3. Метод одновимірного температурного поля застосовується для розрахунку розподілу температури по 

довжині обмоток та інших частин АД. Заснований на приведення трьох- і двомірних полів до одновимірного 

шляхом спрощеного представлення теплопередачі вздовж усіх вісей координат, крім однієї, за допомогою дис-

кретних параметрів (теплових опорів) [2]. 
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4. Метод еквівалентних теплових схем (ЕТС) набув найбільшого поширення зважаючи на простоту і дос-

татню точність розрахунків. Недолік методу полягає в тому, що він дає не повну картину температурного поля, 

а тільки визначає середні значення температури для окремих елементів АД. 

Даний метод заснований на використанні теплових опорів, що з'єднуються у теплову схему, яка імітує реа-

льні шляхи передачі теплових потоків в АД, і передбачає аналогію теплового потоку з електричним струмом, 

засновану на однаковій формі основного закону теплопровідності (закон Фур'є): 

  

і електричного струму (закон Ома): 

,  

де F т - площа перетину, перпендикулярного поширенню теплоти; λ - коефіцієнт теплопровідності; Δθ - падіння 

температури на довжині δ; R т - тепловий опір даної ділянки на шляху теплового потоку; k - питома електрична 

провідність; ΔU - різниця потенціалів на довжині провідника l з перетином F пр ; R е - електричний опір [3]. 

Для детального розрахунку значень температур використовують докладні еквівалентні теплові схеми. Так, 

наприклад, теплова схема закритого двигуна, що обдувається (рис. 1). Система рівнянь для даної схеми в ста-

лому режимі: 

 

 

де m - кількість вузлів еквівалентної теплової схеми; θ в - температура повітря зовні двигуна; Λ ki = 1 / R ki - теп-

лова провідність відповідної ділянки схеми; Р i - втрати в i - му вузлі. 

 
Рисунок 1 - ЕТС закритого двигуна, що обдувається (з урахуванням неоднорідності температури корпусу) 

 

ВИСНОВКИ. На роботу асинхронних двигунів мають великий вплив теплові процеси. Для визначення пов-

ного перевищення температури елементів АД необхідно врахувати підігрів охолоджуючого середовища, яке 

сприймає тепло від нагрітих частин. Існують багато методів розрахунку теплових процесів, серед яких найбі-

льшого поширення набув метод еквівалентних теплових схем, через простоту і достатню точність розрахунків. 
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ СТЕФАНА  

Ляшенко В.П. Запухлий М.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail:viklyash2903@gmail.com 

Розглядається крайова задача для рівняння теплопровідності з рухомою за заданим законом межею з постійно 

діючим джерелом тепла. Отримано розв’язок задачі методом випрямлення фронтів. Проведені числові ро-

зрахунки температурних розподілів.  

Ключові слова: крайова задача, рухома межа, метод випрямлення фронтів 

 

SOLVING ONE OF THE STEFAN'S TASKS 

Liashenko V., Zapukhlyi M. 

In the paper we consider the boundary value problem for the equation of heat conductivity with moving border under 

the set law in the presence of constantly operating source of heat. The solution of a problem is received by a method of 

straightening the front.  Numerical investigation of temperature distributions are carried out 

Key words: hypersingular integral equations, numerical solution, computer-based experiment, diffraction problem. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У порошковій металургії виробництво стрижнів та дроту із тугоплавких мета-

лів, наприклад вольфраму, відбувається одночасно з процесом підігрівання металу [1]. Це викликано тим, що 

більшість тугоплавких металів не деформується при  кімнатній температурі. Перед пластичною деформацією 

дріт, що рухається через зону нагрівання довжиною ( ) ( )t L v t t   , 00 t t   зі швидкістю ( ) 0v t  , розігріва-

ється електричним струмом 
0I  або розпеченим газом до технологічної температури 

lT , а потім потрапляє у 

пристрій  для деформування. При цьому до одного кінця зони нагрівання підведений нерухомий струмопідвід, а  

до іншого  рухомий. 

 Розглянемо дріт у вигляді рухомого ізотропного середовища  зі сталими теплофізичними характеристика-

ми, що рухається через зону нагрівання зі швидкістю  ( ) 0v t  .   Проблема керування температурним полем,  

полягає  у визначенні потужності  джерел тепла

2

0

2 4

0

( ) (1 )
( , )

I t T
w T t

r

 




   коли зона нагрівання весь час змен-

шується та прямує до нуля,  а температура в кінці зони нагрівання повинна залишатися сталою. Тому для підт-

римки сталого значення температури необхідно керувати основним параметром ( , )w T t  силою струму  ( )I t . 

Такого типу задачу можна віднести до задачі Стефана з рухомою межею без зміни фазового стану середовища.  

Розв’язку крайових задач у області з рухомою межею присвячено ряд робіт[2-5]. У випадку необмеженого 

часу протікання процесу розв’язок задачі можна отримати методом теплових потенціалів. Чисельні методи 

розв’язання задач з рухомою межею виявляються найбільш універсальними при розв’язанні задач з рухомою 

межею. 

Метою роботи є отримання розв’язку крайової задачі для рівняння теплопровідності  із  рухомою за заданим 

законом межею в середовищі з неперервно діючим джерелом тепла 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для визначення температурного поля розглядається задача для 

лінійного рівняння теплопровідності в циліндричній системі координат  , ,r z  у області 

 0 0:   0 ( ),     0      0<z t r r t t      . Зважаючи на фізичну природу джерел тепла ( , )w T t  та симетрію 

поля по   маємо задачу 
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де - 0, , , ,nc    - теплофізичні характеристики циліндра, cT –температура навколишнього середови-

ща,  – стала Стефана – Больцмана, ( )v t - швидкість руху середовища через зону нагрівання. Час 0t  визнача-

ється із умови ( ) 0L v t t  . Функції ( , )w T t , ( )v t 1C - неперервні та додатно визначені. 

Застосувавши до рівняння (1) усереднення по радіусу    
0

2
0 0

2
, , ,

r

u z t T r z t rdr
r

  та врахувавши   умови теп-

лообміну на границі області (4) отримаємо  задачу більш просту задачу з меншою розмірністю. 

Нову задачу розв’язуємо методом  випрямлення фронтів  6 . Для цього введемо нову  змінну 
( )

x

t



 , та 

перетворемо відрізок  0; t    у відрізок  0;1 , а область 0 ( ) ( )z t L v t t    , 00 t t   у прямокутну об-

ласть 0 1  , 00 t t  . Після перетворення розв’язок задачі шукаємо в прямокутній області, побудувавши 

різницеву схему у сітковому просторі функцій. Проведені чисельні експерименти  та побудовані температурні 

розподіли. 

 ВИСНОВКИ У вигляді крайової задачі для рівняння теплопровідності з рухомою за заданим законом ме-

жею побудовано математичну модель температурного поля стрижня циліндричної форми, довжина якого є 

змінною величиною і розігрівається внутрішнім постійно діючим джерелом тепла. Отримано розв’язок крайо-

вої задачі, що описує температурний розподіл рухомого середовища, один із параметрів якого є змінною вели-

чиною ( ) ( )t L v t t   , 00 t t   методом випрямлення фронтів.  
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THERMODYNAMIC RATIONALE FOR THE USE OF A HEAT PUMP AS AN EXAMPLE  

OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES 

Solovyov V., Golik Y., Ilyash O., Kuznetsova T., Usenko D. 

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 

Pershotravnevyj Ave. 24., Poltava, 36011, Ukraine. Email: k23@pntu.edu.ua 

Gladkyi V. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine  

Due to the constant increase in prices and their dependence on sources of nuclear and fossil fuels, methods of energy 

conservation, improved insulation of rooms, and use of waste heat are attracting more and more attention. As such a 

method, heat pumps are used. Conveniences such as cooling or heating the premises, not previously available, give a 

person appropriate comfort and energy savings. All cooling devices are structurally different, but they obey the general 

rule of the heat engine (RHE). 

Keywords: heat engine, methods of energy conservation. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА У ЯКОСТІ МЕТОДА ГЕНЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИХ 

ПОЛЕЙ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Соловйов В.В., Голік Ю.С., Ілляш О.Е., Кузнєцова Т.Ю., Усенко Д.В. 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  

Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 36011, Україна. E-mail: k23@pntu.edu.ua 

Гладкий В.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  

В связи с постоянным возрастанием цен и зависимостью их от источников ядерного и ископаемого горючего, 

все больше внимания привлекают методы сохранения энергии, улучшенная изоляция помещений, использова-

ние отработанного тепла. В качестве такого метода применяются тепловые насосы. Такие удобства как охла-

ждение или обогрев помещения, не доступные ранее, дают человеку соответствующий комфорт и экономию 

энергии. Все охлаждающие приборы отличаются конструктивно, однако подчиняются общему правилу работы 

тепловой машины (ПТМ). 

Ключові слова: тепловая машина, методы сохранения энергии. 

 

INTRODUCTION. In the era of modern amenities, generated by appliances, a refrigerator and air conditioning give 

a person comfort not previously available. All cooling devices are structurally different, however, they obey the rule of 

the heat pump (RHP), which we write as follows:  

 1 2

2 2

T TW

Q T


 . (1) 

Here, is the amount of work required to remove the heat Q2 from the cooled area with temperature Т2 and for the 

subsequent transfer of heat Q1 (equal to W + Q2) at the external temperature T1 (Fig. 1). 

Consider the expected benefits and for this purpose, we study the ratio Q1 / W and its role in a relatively rarely used 

device - a heat pump. The heat pump works exactly the same as the refrigerator. The difference is that we will focus on 

the heat Q1 released in the area with a higher temperature T1. During cooling, we were interested in the heat Q2 removed 

from the region with temperature T2. [2] 

For clarity, suppose that we use electricity for heating homes and institutions. One way to heat is quite simple; it is 

shown in fig. 2. This system is applied where there is cheap electricity. It is also used where heating is rarely required, 

and the low cost of the system attracts consumers, despite the high fuel prices. In this system, the electric current from 

the network simply does the job and generates Joule heat on the resistance of the resistor. The temperature of the resis-

tor rises, and a hot resistor heats the environment through heat transfer by radiation. Hot plates, toasters, hairdryers, sol-

dering irons and electric blankets are all examples of various devices that act in this way.  
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CONCLUSIONS. In the end, technology will be able to put at our disposal a virtually unlimited energy of nuclear 

fusion reactions. But even then we will not be able to waste energy and uncontrollably. As the population grows and 

energy consumption increases, there will inevitably come a moment when the environment will no longer be able to 

absorb the increasing amount of excess heat, remaining suitable for life, then such times will come, we will all go on an 

energy diet. 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ  РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ПРО РЕАКЦІЮ БАГАТОШАРОВОГО 

НАПІВПРОСТОРУ З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ НА РУХОМЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

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 

Досліджений  вплив початкових напружень і швидкості руху навантаження на значення коренів характеристич-

них рівнянь елементів шаруватого на півпростору.  

Ключові слова: багатошарова основа, початкові (залишкові) напруження, рухоме навантаження. 

 

INTRODUCTION OF SOLUTION OF THE PROBLEM OF MULTILAYER SEMISPASE WITH THE 

INITIAL STRESSES ON THE MOVING LOAD 

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 

The influence of initial stresses and speed of the load on the roots of the characteristic equations of compressible 

elements of the layered semispace is studied.  
Key words: multilayered plate, initial (residual) stresses, moving load. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серед широкого кола питань, безпосередньо пов'язаних з постановкою і вирі-

шенням задач про рухомі навантаження, важливими в практичному і теоретичному сенсі є питання досліджен-

ня поширення хвиль в пружних системах плоско паралельних шарів з різними пружними властивостями. 

Робота присвячена вивченню динамічних процесів у багатошарових заздалегідь напружених тілах при дії 

рухомого поверхневого навантаження. 

Узагальнено результати досліджень характеристичних рівнянь, що віповідають рівнянням руху елементів 

багатошарового попередньо напруженого напівпростору.  

Дослідження були проведені у рамках лінеаризованої теорії пружності тіл з початковими напруженнями [1]. 

В рамках лінеаризованої теорії пружності для тіл з початковими напруженнями різні двомірні моделі бага-

тошарового середовища вивчалися в роботах [2-8]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Загальна постановка класу задач, що досліджується, виглядає 

наступним чином.  Розглядається багатошарова смуга, що складається із N  шарів, які лежать на  пружному 

напівпросторі або жорсткій основі.  
Граничні поверхні шарів плоскі і паралельні між собою. Товщина шарів довільна. 

Елементи шаруватого середовища складаються з стисливих або нестисливих попередньо напружених ізот-

ропних нелінійно-пружних матеріалів з довільною формою пружного потенціалу. У випадку ортотропного тіла 

  
Fig. 1 - If the temperature inside is kept constant, then 

the removed heat Q2 is equal to the heat penetrating 

from the outside. [1] 

Fig. 2 - To receive heat through direct energy is simple and 

convenient. The equipment is inexpensive. It is especially 

beneficial where energy is cheap or where a heater is rarely 

used. 
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вважаємо, що пружно-еквівалентні напрямки співпадають з напрямками осей вибраної системи координат. 

Вважаємо, що початковий напружено-деформований стан шаруватого середовища є однорідним. 

До вільної границі першого шару прикладено навантаження, що рухається з постійною швидкістю. Віднос-

но системи координат, зв’язаної з цим навантаженням, існує усталений плоский деформований стан. 

Також припускаємо, що напруження, які виникають за рахунок дії навантаження, є значно менші початко-

вих напружень. Вказане припущення дозволяє застосувати лінеаризовану теорію пружності [1] для опису до-

даткового напруженого стану, викликаного дією навантаження.  

При таких припущеннях з урахуванням загальних розв’язків плоских динамічних задач лінеаризованої тео-

рії пружності для тіл з початковими напруженнями рівняння руху  елементів багатошарового середовища мож-

на записати у вигляді [1] 

 
2 2 2 2

{ }{ }2 { }2

1 22 2 2 2

1 2 1 2

0; 1,2; 1, 1.
s js s j s N

y y y y
η η χ
     

         
     

                                  (1) 

Функції 
{ }s

jη  в рівняннях руху (1) визначаються із рівнянь  
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12 0,s s s sA Aη η                                                                    (2) 
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а для нестисливого 
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{ }sρ  — щільність матеріалу елементів багатошарового середовища в природному стані. { }sω  і  { }sκ -  параметри, 

що  характеризують матеріал елементів багатошарового середовища [1]. 

Значення функцій 
{ }2
1
s

η  і 
{ }2
2
s

η  визначають  вид рівнянь руху (1) і відповідно вибір форми розв’язку рівнянь, 

що розглядаються. 

Досліджений вплив початкових напружень і швидкості руху поверхневого навантаження на значення коре-

нів характеристичних рівнянь, що відповідають рівнянням руху елементів шаруватого середовища. Проведена 

оцінка можливих значень коренів характеристичних рівнянь. Отримані необхідні і достатні умови існування 

кратних коренів характеристичного рівняння.  

На основі отриманих результатів проведені чисельні дослідження впливу початкових напружень на значен-

ня коренів характеристичних рівнянь та на напружено-деформований стан багатошарового середовища. 

Чисельні дослідження виконані в рамках теорії скінчених початкових деформацій для стисливого матеріалу 

з гармонічним потенціалом і для нестисливого матеріалу з потенціалом типу Бартенєва-Хазановича. 

ВИСНОВКИ. Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити наступні висновки: 

Врахування початкових напружень у  рамках лінеаризованої теорії пружності приводить до нових постано-

вок задач про взаємодію деформованих тіл, що істотно відрізняються від постановок класичних завдань теорії 

пружності. 

Початкові (залишкові) напруження істотно впливають на значення параметрів, що характеризують напру-

жено-деформований стан шаруватих конструкцій. 

В загальому випадку для стисливих і нестисливих матеріалів існують дозвукові швидкості руху наванта-

ження, при  яких можливе існування дійсних кратних коренів характеристичних рівнянь.   

Початкові (залишкові) деформації суттєво впливають на значення коренів характеристичних рівнянь особ-

ливо при дозвукових швидкостей руху навантаження. 

При відповідних значеннях швидкостей навантаження вплив початкових напружень на значення коренів ха-

рактеристичних рівнянь може значно зменшуватись або збільшуватись. 
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LTSPICE-МОДЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
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г. Николаев, Украина.  E-mail: yuriidymytrov@chmnu.edu.ua 

Предложена простая LTspice-модель трехфазного трансформатора, учитывающая магнитные связи фаз. Модель 

была протестирована для  различных комбинаций нагрузок на выходе, и ситуаций “обрыва” входных фаз. Раз-

работанная модель трехфазного трансформатора может быть полезна при расчетах явлений в трехфазной сети. 

Ключевые слова: трансформатор, трехфазный трансформатор, возобновляемые источники энергии. 

 

THREE-PHASE TRANSFORMER LTSPICE MODEL 

Dymytrov Y., Kubov V.  
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine, E-mail: yuriidymytrov@chmnu.edu.ua 

The simple LTspice model of three-phase transformer that consider magnetic field coupling is proposed. The model was 

tested for different combinations of output loads, and “breakage” of the input phase’s situations. The designed model of 

a three-phase transformer can be useful in calculating the phenomena in a three-phase network. 

Key words: transformer, three-phase transformer, renewable energy. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последние годы широкое распространение получили системы малой энерге-

тики, использующие источники возобновляемой, “зеленой” энергии, такие как фотоэлектрические батареи и 

ветрогенераторы. При подключении таких малых систем к коммерческим сетям поставки электроэнергии воз-

никает проблема разбаланса энергетической сети, как в целом, так и по отдельным фазам.  При решении задач 

перераспределения мощности в системах “зеленой” энергетики возникает необходимость учета особенностей 

промышленной трехфазной сети и учета, так называемых явлений “перекоса” фаз.  

Как правило, между сетью поставщика электроэнергии и конечным потребителем устанавливаются трех-

фазные трансформаторы. Соответственно, возникает потребность учета явлений перераспределения энергии 

между фазами в трехфазном трансформаторе. 

Инструментальный, свободно распространяемый, пакет LTspice [1] предоставляет удобную возможность 

для моделирования разнообразных электрических цепей и импульсных преобразователей напряжения [2]. Этот 

пакет предоставляет средства моделирования однофазных трансформаторов, в том числе и с нелинейным сер-

дечником. К сожалению, в пакете LTspice отсутствуют средства моделирования трехфазных трансформаторов. 

Этот пробел и призвана возместить рассматриваемая работа. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В наиболее популярном, платном пакете MatLab 

Simulink трехфазный трансформатор моделируется с помощью матрицы коэффициентов связи для отдельных 

обмоток [3]. Самостоятельное построение такой матрицы пользователем без достаточного опыта и знаний по 

магнитным цепям вызывает серьезные проблемы. Вместе с тем, для грубых оценок явлений в трехфазном 

трансформаторе, чаще всего, достаточно идеализированной модели трехфазного трансформатора. Такая модель 

должна, как минимум, учитывать связи отдельных фаз по магнитным потокам, и перераспределение магнитных 

потоков между фазными обмотками трансформатора.  

Рассмотрим, каким образом можно создать трехфазный трансформатор из элементов однофазных транс-

форматоров. На рис.1 приведена иллюстрация преобразования трехфазного трансформатора с общим трехфаз-

ным магнитопроводом к трем однофазным трансформаторам, связанных общим током в дополнительных об-

мотках. Токовая связь дополнительных обмоток обеспечивает балансировку магнитных потоков отдельных фаз.     

   
a) Исходный трехфазный 

трансформатор 

b) Три однофазных трансформа-

тора без связи 

c) Три трансформатора со связью 

обмоток по напряжению 

Рис.1. Схема замещения магнитной связи обмоток трехфазного трансформатора. 
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Можно показать, что такое преобразование решает задачу учета перераспределения магнитных потоков в 

сердечнике трехфазного трансформатора. 

0 CBA  
(1) 

Дифференцируя это уравнение (1) по времени получим:   

0








dt

d

dt

d

dt

d CBA
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Известно, что ЭДС в обмотке связано с потоком индукции магнитным поля уравнением (3): 

dt

d
nU i
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(3) 

Здесь n - количество витков вспомогательной обмотки.  

Умножая уравнение (2) для суммы производных магнитных потоков на количество витков n, получим: 
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(4) 

Заменив в уравнении (4) значения на выражения уравнения (3) получим 

0 CBA UUU
 

(5) 

А это есть условие равенства нулю напряжения на последовательно соединенных вспомогательных обмот-

ках отдельных однофазных трансформаторах. 

На рис.2 показана схема модели трехфазного трансформатора с индуктивно связанными фазными обмотка-

ми. 

Трансформатор образован катушками 

индуктивности первичной обмотки L1a, 

L1b, L1c, и катушками индуктивности вто-

ричной обмотки L2a, L2b, L2c Катушки 

индуктивности La, Lb, Lc отвечают за связь 

магнитных потоков отдельных фаз (рис.1c). 

Последовательное сопротивление Rs в цепи 

последовательно включенных вспомога-

тельных обмоток необходимо для исклю-

чения проблем при моделировании (две 

индуктивности, как источники ЭДС, вклю-

чены параллельно третьей). Сопротивления 

R2a, R2b, R2c соответствуют активной 

нагрузке во вторичной цепи. Заметим, что 

вместо нагрузки, во вторичную цепь, можно включить источник ЭДС.  

ВЫВОДЫ. Предлагаемая модель была проверена на непротиворечивость для различных комбинаций нагру-

зок на выходе, и ситуаций “обрыва” входных фаз: 

a) При одинаковой нагрузке во вторичной цепи, и одинаковых значениях входного напряжения отдельных 

фаз напряжения и токи на входе и выходе схемы не отличаются от схемы с тремя независимыми однофазными 

трансформаторами. 

b) В случае обрыва одной из входных фаз, оставшиеся две фазы, за счет перераспределения магнитных по-

токов, продолжают питать нагрузку в аварийной фазе, и напряжение и ток в нагрузке остается таким же, как до 

аварии. При этом в работающих фазах увеличивается ток и появляется сдвиг фаз тока относительно напряже-

ния. 

c) В случае обрыва двух фаз, магнитное поле рабочей фазы делится между нагрузками аварийных фаз, и 

напряжение нагрузки аварийных фаз уменьшается в два раза. Соответственно, ток работающей фазы возраста-

ет. Напряжение и ток рабочей фазы остается таким же, как до аварии. 

d) В общем случае, токи и напряжения фаз на входе и выходе зависят от соотношения входных фазных 

напряжений, нагрузок, и падений напряжений на сопротивлениях обмоток трансформатора. 

Разработанная модель трехфазного трансформатора может быть полезна при расчетах явлений в трехфазной 

сети.   
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Рис.2. LTspice-модель трехфазного трансформатора. 
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СПЕКТР ОБЪЁМНЫХ ВОЛН СДВИГА В РЕГУЛЯРНО-СЛОИСТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Левченко В.В. 

Институт последипломного образования Национального Университета Пищевых Технологий  

ул. Естонська, 8а, г. Киев, 01390,  Украина.  E-mail: ylvv@ukr.net 

Дана постановка и решена задача о спектре и формах колебаний обьёмних упругих волн в регулярно - слоистой 

среде. Получены дисперсионные соотношения, которые позволяют изучить волновые поля  с произвольным 

значением периода структуры. Проведено сравнение  спектров дисперсионных кривых обемных и нормальных 

волн. Дисперсонные сотношения анализировались также численно, а результати наведены  у виде графиков.  

Ключевые слова: объемные волны сдвига, дисперсионные соотношения, регулярно-слоистые среды, моды. 

колебаний 

.SPECTRUM OF BODY WAVES SHEAR IN THE REGULARLY - LAYERED MEDIUM. 

Levchenko V. 

Institute of Post-Diploma Training of the National University of Food Technologies 

vul. Estonska, 8a,Kiev, 03190,  Ukraine. E-mail: ylvv@ukr.net 

Given the setting and solved the problem of spectrum and volume fluctuations form of elastic waves in the regularly - 

stratified environment. Retrieved dispersion relations that allow repetition wave fields in an arbitrary period structure. A 

comparison of the spectra of dispersion curves and volume of normal waves.  The resulting dispersion relations also 

numerically analyzed, and the results are presented in graphs.  

Key words: volume shear wave, dispersion relations, regularly layered medium, mode.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Изучение закономерностей распространения волн в периодических структурах 

с различными физико-механическими свойствами слоев требование современной науки и техники. Проблеме  

распространения  волн различной физической природы в периодических и неоднородных структурах посвяще-

но большое количество научных работ [1-5]. Основным направлением исследований  являлось изучение дис-

персионных характеристик неоднородных структур [2,4,5]. В этих работах  были получены дисперсионные со-

отношения, а также исследовались  формы колебаний упругих волн для минимального значения периода  по-

вторения поля, которое совпадало с периодом структуры. Проблема исследования спектра объёмных волн в 

общем случае является открытой.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предположим, что имеется слоистая 

структура образованная периодическим повторением вдоль оси Oz  пакета слоев толщины h . Пакет состоит из 

Q  слоев толщины qh  ( Qq ,,1 ). Свойства слоев характеризуются параметрами Ламе qq  ,  и плотно-

стью q .  На поверхностях раздела слоев выполняются условия идеального сопряжения механических вели-

чин. Процесс распространения волн сдвига     в слоях    описывается системой уравнений 
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 .                                                                  (1) 

Будем полагать, что слои однородны вдоль направлений Ox  и Oy . Зависимость полей от координаты x  и 

времени t  будем описывать зависимостью )](exp[ tkxi   ( k – постоянная распространения,   – я частота). 

Решение  системы уравнений (1) относительно  ),,( tzxu  в каждом из слоев пространства ищем в  виде  

              )](cos)(sin[),,( ,

)2(

)1(,

)1(

)1( qnqqQnqnqQn zzBzzqBtzxu   ,                                      (2) 

где .,)1(,....,2,1,0, 211,,1, Qqqnqnqn hhhhhhhnznzzz        . 

Подставляя решения  (2) в условия на границах раздела  свойств qnz ,  исходную  задачу сведем к  бесконеч-

ной   системе алгебраических уравнений. Из требования существования замкнутого решения системы получены  

дисперсионные уравнения [4,5] 

                                                                     0122   MQb .                                                                         (3) 

Здесь j  характеристические числа передаточной матрицы 
M

QMQ NN )( ,  

),()0;(
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qqq

Q

q

Q aNaNN 


  - передаточная матрица порождающего пакета слоев   2/MQMQ spurNb  , 

M -. число порождающих пакетов слоев в рассматриваемом  периоде. Характеристическое уравнение матрицы 

MQN  является возвратным. Исходя из вида дисперсионного  уравнения (3)  при 1M , условие существова-

ния объемных волн запишется 1Qb  ( 2/QQ spurNb  ), а границы зон пропускания 1Qb  и 1Qb  

будут дисперсионными соотношениями для объемных волн сдвига с периодом h  и h2  соответственно.  

Чтобы получить  дисперсионные соотношения для объемных волн в общем случае  рассмотрим характери-

стическое уравнение (3). Исходя  из вида характеристического уравнения, дисперсионное уравнение для объ-
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емных волн в этом случае можно записать  

                                                                                    0)1)(1(  MQMQ bb .                                                         (4) 

Используя формулу Абелеса [1,3] и ,дисперсионное уравнение (4) можно представить в виде 

                                         0)1)()()(1)()(( 2121   QMQMQQMQMQ bUbUbbUbUb ,                          (5) 

где )( QM bU  полиномы Чебышева. Выполнив ряд преобразований и воспользовавшись унимодулярностя мат-

рицы MQN   дисперсионное соотношение (5) сводится  к виду 

                                                                                          0)()1( 1

2   QMQ bUb .                                                     (6) 

Воспользовавшись свойствоми полиномов Чебышева [1] соотношения (6) можно свести к более простому 

уравнению, которое допускает его некоторый анализ 
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 .            (7) 

Такая запись позволяет заключить, что  дисперсионные кривые для объемных волн локализованы в зонах 

пропускания волн. При фиксированном M  уравнения (7) имеют 1M  корень в каждом из диапазонов, где 

выполняется условие 1Qb . Каждое из решений уравнения )/cos( MmbQ   в общем случае может быть 

охарактеризовано тремя индексами ( Mml ,, ), где  1,2,1  Mm  , а  l   порядковый номер зоны пропус-

кания при возрастании частоты от ноля. 

Как показали численные эксперименты, формы колебаний при 12 b  обладают симметрией, которая 

подчиняется правилу )()( zhuzu  , где hz 0 . С ростом значения индекса t  возрастает число коле-

баний на периоде повторения, а также  возрастает число узловых точек.  

В общем случае формы колебаний обладают разной симметрией при четном  значении M  и нечетном. При 

четном M  значения )(zu  на периоде колебаний Mh подчиняются правилу )2/()( zMhuzu  , где 

2/0 Mhz  .  С ростом значения индексов  M  или l  растет  количество узловых точек  на интервале  

Mhz 0 . Если  M  четно, то узловые точки на периоде колебаний будут при shz  , где 

12/,3,1  Ms  . Большинство узловых точек локализованы в слое с минимальным значением скорости 

iiic  / .  

ВЫВОДЫ. В работе получены дисперсионные соотношения для  объемных волн сдвига в регулярно-

слоистой среде.  Вид  полученных дисперсионных соотношений  позволил сделать заключение, что дисперси-

онные кривые для объемных волн, за исключением границ зон пропускания, совпадают с дисперсионными кри-

выми для нормальных  волн в регулярно-слоистой платине со свободными от напряжений внешними поверхно-

стями. При фиксированном M  ( M  - число периодов структуры, относительно которой повторяется поле) 

дисперсионные соотношения для объемных волн   имеют 1M  корень в каждой из зон пропускания. Каждое 

из решений дисперсионного уравнения в общем случае может быть охарактеризовано тремя индексами (

Mlm ,, ), где 1,2,1  Mm  , а l   порядковый номер зоны пропускания при возрастании частоты от ноля. 

Соответственно этими же индексами могут быть охарактеризованы и типы колебаний в периодических струк-

турах. Отметим, что типы колебаний ( Mlm ,, ) и ( rMlrm ,, ) являются эквивалентными. В работе показано, 

что формы колебаний и их симметрия сильно зависимы от значения индекса l и M , а от значений индекса m  

такой зависимости не прослеживается. 
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МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Оксанич И.Г., Шевченко И.В.  

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

г. Кременчуг, Украина. Е-mail: oksirena2017@gmail.com 

Получил дальнейшее развитие метод динамического распределения заявок по функциональным узлам при выпо-

лнении бизнес-процессов в организационно-технической системе за счет последовательного отбора узлов с мак-

симальной компетенцией, ранжирования очередей по критерию цены задержки, и учета критических ситуаций 

в узлах, что дает возможность оперативно осуществлять формирование исполнительных структур организаци-

онно-технической системы под поступающие бизнес-задачи.   

Ключевые слова: бизнес-процесс, BPM-система, динамическая маршрутизация, агент, критерий. 

 

THE METHOD OF DYNAMIC FORMATION OF EXECUTIVE STRUCTURES  

OF THE ORGANIZATIONAL-TECHNICAL SYSTEM 

Oksanych I., Shevchenko I. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: oksirena2017@gmail.com 
The method of dynamical applications distributing by functional units during business processes in the organizational-

technical system is further developed. This is achieved by consistent selection of maximum competence nodes, ranking 

queues by the delay prices criterion, and accounting critical situations in nodes. So the promptly formation of organiza-

tional-technical system’s executive structures for incoming business tasks became possible. 

Key words: business process, BPM system, dynamic routing, agent, criterion. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Управление бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) в насто-

ящее время постоянно обсуждается, поскольку ВРМ является инструментом повышения эффективности деяте-

льности любой организации. Бизнес-процесс представляет собой последовательность операций по созданию 

продукта (ценности), поэтому при активном применения информационных технологий, все больше записей о 

процессах накапливается в информационных системах, тем самым обеспечивается детализированная информа-

ция об истории исполнения бизнес-процессов. Помимо истории бизнес-процессов можно извлекать дополните-

льную информацию о том, кто какое действие выполнил, и в какое время, а также связанные с этим действием 

данные [1]. В процессе эксплуатации ВРМ система должна накапливать задания, ожидающие обработки, и фо-

рмировать очереди заданий различных типов, как для каждого пользователя, так и для группы. Кроме того, не-

обходимо автоматически производить периодическое обновление очередей и уведомлять пользователя о нали-

чии в очереди новых, еще не просмотренных заданий, заданий с высоким приоритетом или заданий с установ-

ленным предельным сроком выполнения [2].  

Однако, как показала практика, проблема динамической маршрутизации бизнес-процессов по прежнему не 

решена. Поэтому, решение этой проблемы является весьма актуальной задачей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В любой системе обслуживания, состоящей из несколь-

ких обслуживающих станций, естественным образом возникает задача распределения поступающей нагрузки, с 

целью эффективного использования имеющихся ресурсов. Существует ряд методов решения этой задачи, од-

ним из которых является динамическая маршрутизация.  

Несмотря на то, что существует множество моделей призванных описывать системы с динамической марш-

рутизацией, для всех них можно выделить ряд общих свойств. В основном, во всех моделях рассматривается 

пуассоновский поток входных заявок и предполагается, что время обслуживания распределено экспоненциаль-

но. Взятое при этом за основу предположение об однородности времени обслуживания, не всегда соответствует 

действительности, хотя и полезно, так как приводит к простым марковским системам, которые приближенно 

описываются системами дифференциально-разностных уравнений [3-4]. 

В работах [5-6] рассмотренные алгоритмы динамической маршрутизации распределяют поступающие в сис-

тему запросы, опираясь на текущие характеристики загруженности обслуживающих станций, в соответствии с 

избранным способом маршрутизации. Выбор способа маршрутизации зависит от специфики решаемой задачи. 

Например, в случае, когда необходимо обеспечить минимальное время нахождения запросов в системе, способ 

маршрутизации может заключаться в том, чтобы при поступлении запроса в систему направлять его на обслу-

живающую станцию с очередью наименьшей длины. В другом случае, когда необходимо чтобы в системе всег-

да оставалось несколько достаточно свободных очередей, например, для быстрого обслуживания приоритетных 

запросов, может лучше подходить способ маршрутизации в очередь средней длины. 

Другим важным параметром алгоритмов динамической маршрутизации является сложность их реализации. 

Очевидно, что чем больше масштаб системы, тем сложнее при маршрутизации учитывать текущее состояние 

всех обслуживающих станций, поэтому часто используют упрощенные алгоритмы балансировки нагрузкой. 

Как правило, динамическая маршрутизация в них производится на основании текущих характеристик некото-

рого небольшого подмножества множества всех обслуживающих станций системы. Подмножество обычно вы-

бирается случайно, каждый раз при поступлении новой заявки. 

Несмотря на то, что существует довольно развитый аналитический аппарат исследования систем, тенденции 

развития современной техники, следует заметить, что существующие модели систем с динамической маршру-

тизацией, в ряде случаев, уже не отражают новые статистические закономерности, обнаруженные па практике, 
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а методы исследования трудно расширить на новые модели. Поэтому необходимо разработать как новую мо-

дель, так и новые методы исследования систем, отражающие обнаруженные закономерности. 

Рассмотрим метод решения задачи динамического формирования исполнительной структуры для бизнес-

процесса. На предварительном этапе фиксируется поступление новой заявки на выполнение бизнес-операции. 

Этап 1. Формируется подмножество АРМ по условию наличия соответствующей компетенции у h-агента 

(человек).  

1.1 Формируем матрицу-столбец BOBP, в которой единицами отмечены используемые классы бизнес-

операции. Отмечаем актуальную бизнес-операцию на текущий момент и находим соответствующую значимую 

строку в матрице компетенций. 

1.2 Анализируя значимую строку матрицы компетенций СМА, получаем подмножество h-агентов (и, соот-

ветственно, АРМ) – кандидатов на исполнение данной бизнес-операции в тех столбцах матрицы компетенций, 

где вероятность выше порогового значения, то есть, отношение LСЕ: BOBPСМА отображает список АРМ-

кандидатов на исполнение – LСЕ (List of candidates for execution). 

1.3 Ранжирование АРМ в рабочем подмножестве по уровню h-компентеции.  

Этап 2. Анализ очередей и формирование рабочего подмножества АРМ.  

2.1 Используем матрицу выполнения Е(t), которая по максимальным числам в каждом столбце показывает 

длину очереди к n-му АРМ. Выбираем нужные максимальные значения, используя пороговое преобразование, 

и формируем сокращенное рабочее подмножество АРМ. 

2.2 Ранжирование АРМ в сокращенном подмножестве по критерию себестоимости совместного функциони-

рования h-агента, b-агента (бота) и рабочей станции при выполнении бизнес-операции относительно заявок, 

стоящих в очереди. Для этого суммируем нормы времени выполнения ТОН по каждой бизнес-операции, стоя-

щей в очереди. Применяя пороговое преобразование, выбираем сокращенное подмножество АРМ, имеющих 

минимальную стоимость задержек у стоящих в очереди заявок. 

Этап 3. Определение целевого АРМ по критерию минимального количества одновременно исполняемых за-

явок на момент назначения новой заявки.    

Этап 4. В каждой очереди производим ранжирование заявок по убыванию цены задержки.  

Этап 5. Контроль состояния АРМ.  

5.1. Если выявлена критическая ситуация, связанная с задержкой выполнения бизнес-операции, переходим к 

этапу 2. Иначе переход к п.5.2. 

5.2. Если выявлен отказ АРМ, для каждой заявки из очереди к данному АРМ происходит выполнение этапов 

2...4. Переход к п. 5.3. 

5.3. Если выявлен простой АРМ, осуществляется формирование очереди из заявок, стоящих в очередях на 

другие АРМ. Из хвостовых заявок в очередях к другим АРМ, образуется и ранжируется новая очередь. Длина 

очереди выбирается по условию:  

Lновой очереди  Lср длине имеющихся очередей. 
Этап 6. Анализ длины очередей и определение наличия критической ситуации по длине очередей. Длиной 

очереди n-го АРМ считается время, необходимое для обслуживания всех заявок, находящихся в очереди и на 

обслуживании в момент времени t. Если найдена очередь, длина которой выше порога, данное АРМ помечается 

как блокированное от участия в процедуре маршрутизации.  

Этап 7. Если есть законченные бизнес-процессы, рассчитать для них суммарное значение показателя эффек-

тивности. Сохранить результат для анализа.  

ВЫВОДЫ. Получил дальнейшее развитие метод динамического распределения заявок по функциональным 

узлам при выполнении бизнес-процессов в организационно-технической системе за счет последовательного от-

бора узлов с максимальной компетенцией, ранжирования очередей по критерию цены задержки, и учета крити-

ческих ситуаций в узлах, что дает возможность оперативно осуществлять формирование исполнительных стру-

ктур организационно-технической системы под поступающие бизнес-задачи.  
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СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ СКЛАДОВІ ВЕБ-БАЗОВАНОЇ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

САЛОНУ КРАСИ 
Петрова М.М. Науковий керівник – Самойлов А.М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: petrovaamarina21@gmail.com  
Наводяться основна організаційна структура салону краси та основні інформаційні потоки щодо розробки веб-

базованої інформаційної системи на основі локальної мережі підприємства. 
Ключевые слова: інформаційна система, веб-браузер, локальна мережа. 

 

STRUCTURE AND GENERAL COMPONENTS OF THE WEB-BASED INFORMATION SYSTEM  

OF THE BEAUTY SALON 

Petrova M.M. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: petrovaamarina21@gmail.com  
The results of the study is organizational structure of the beauty salon and the main information flows on the develop-

ment of a web-based information system based on the enterprise's local network are given. 
Key words: information system, web-browser, local area network. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ  РОБОТИ. Мета даної роботи з’ясувати основну організаційну структуру підприємства, та 

загальні складові веб-базованої системи салону краси. 
МАТЕРІАЛ  І  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  Основним завданням салону краси є надання послуг спожи-

вачеві на професійному рівні, використовуючи професійні якісні матеріали, обладнання та висококваліфікова-

ний персонал. Організаційна структура  підприємства салону краси – системна організація та підпорядкованість 

з координованими і інформаційними зв’язками, порядок розподілу функцій управління по різним рівням і під-

розділам управлінської ієрархії. Підприємство яке досліджується має таку організаційна структуру: директор, 

бухгалтер та обслуговуючого профільного персоналу, тобто майстри перукарі, майстри нігтевої естетики, віза-

жист-косметолог, адміністратор та прибиральник. Функціональний поділ праці розрізняється за роллю окремих 

груп працівників у процесі надання послуг в салоні краси. За цією ознакою в першу чергу виділяють дві великі 

групи робітників – основних і обслуговуючих [1]. Основний потік документів створюється зв’язками між осно-

вною групою працівників салону, що вповноважені вести документальну звітність: адміністратор, бухгалтер та 

директор.  

 
Рисунок 1 – Структура підприємства 

 

Загальні складові веб-базованої системи мають складатися із таких компонентів: комп’ютерна мережа 

Ethernet, що включає три робочих станції: директора, бухгалтера та адміністратора [1]. Системне програмне 

забезпечення –   операційна система Windows, або інша безкоштовна, має забезпечити функціонування веб-

браузера та програмного забезпечення веб-базованої системи салону краси,   

ВИСНОВКИ. Таким чином, веб-базована система салону краси має  складатися щонайменше з трьох робо-

чих станцій у типовій локальній мережі Ethernet.  Функціонування веб-базованої системи салону краси може 

бути перенесено на безкоштовну операційну систему, що дасть економічний ефект підприємству. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЛЬВАТАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ НА МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ МОЛЕКУЛ 

АНТИОКСИДАНТІВ З ВІЛЬНИМИ РАДИКАЛАМИ 

Соловйова Н.В. 
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Досліджено вплив сольватаційних ефектів на механізм взаємодії молекул MLT і GSH із гідроксил-радикалом і 

супероксид-аніон-радикалом неемпіричним квантовохімічним методом в базисі 6-31G** за допомогою програ-

много модуля Firefly. Аналіз отриманих даних  при врахуванні впливу водного середовища, в межах моделі ро-

зчинника РСМ показав, що механізм різнонаправленного перерозподілу електронної густини не змінюється, а 

тільки підсилюється для взаємодій  MLT∙∙•ОН[•ООˉ] і GSH∙∙∙•ОН[•ООˉ].  

Ключові слова: мелатонін, глутатіон, гідроксил-радикал, супероксид-аніон-радикал, квантовохімічна програма 

Firefly . 
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The influence solvatatsiynyh effects on the mechanism of interaction of molecules MLT and GSH with hydroxyl radical 

and superoxide anion radical ab initio quantum chemical method in the basis 6-31G ** using the software module Fire-

fly. Analysis of the data taking into account the impact of the aquatic environment within the model solvent РСМ 

showed that the mechanism of redistribution of electron density does not change, but increases for interactions 

MLT∙∙•ОН[•ООˉ] і GSH∙∙∙•ОН[•ООˉ]. 

Key words: melatonin, glutathione, hydroxyl radical, superoxide-anion-radical, quantum chemical program Firefly.   

 

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 [1-3]. Відсутність 

систематичних досліджень, особливо на молекулярному рівні, антирадикальної активності різних антиоксидан-

тів 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.  

Метою роботи було наближення результатів квантовохімічних розрахунків до реальних умов взаємодії мо-

лекул антиоксидантів з •ОН і •ООˉ в організмі людини та моделювання ситуації впливу водного середовища на 

механізм взаємодії молекул MLT і GSH з вільними 

радикалами. Квантовохімічні розрахунки проводили-

ся в рамках програми Firefly 8. Водне середовище 

враховували з діелектричною проникністю ε = 78,355 

та Т = 298 К в межах моделі розчинника РСМ [4].  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Аналіз отриманих результатів (табл.1, табл.2) при 

врахуванні впливу водного середовища на взаємодію 

молекул антиоксидантів із вільними радикалами по-

казав, що механізм різнонаправленного перерозподі-

лу  електронної густини (рис. 1) для взаємодій  

MLT∙∙•ОН[•ООˉ] і GSH∙∙∙•ОН[•ООˉ] виявлений нами 

раніше [5, 6] не змінюється, а лише підсилюється, що 

підтверджується зміною величин зарядів відповідних 

атомів  та порядків в’язку Bij  між ними (табл.1, табл..2).  

 

 
Рисунок 1 – Схема перерозподілу електронної густини 

при взаємодії молекул MLT і GSH  із  •ОН та •ООˉ. 
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Таблиця 1 – Порівняльний розподіл зарядів q за Льовдіним для взаємодій  GSH[MLT]∙∙∙•ОН[•ООˉ] та вільних 

радикалів при РСМ  в точках глобального мінімуму  

 

Взаємодія 

q 

GSH MLT 

S(22) H(23) O(38) N(8) H(14) O(34) 

 

•ОН 

Без РСМ 0,045 0,215 -0,449 -0,184 0,210 -0,470 

РСМ 0,036 0,222 -

0,465 

-0,178 0,215 -0,485 

 

 

•ООˉ 

Без РСМ -0,660 0,216 -0,206 -0,342 0,220 -0,204 

РСМ -0,731 0,211 -0,187 -0,370 0,209 -0,200 

 

Таблиця 2 – Порівняльний розподіл порядків зв’язків Bij та відстаней R для взаємодій  

GSH[MLT]∙∙∙•ОН[•ООˉ] в точках глобального мінімуму  

 

Взаємодія 

GSH MLT 

S(22)-H(23) O(38)-H(23) N(8)-H(14) O(34)-H(14) 

Bij R,нм Bij R,нм Bij R,нм Bij R,нм 

 

 •ОН 

 

Без РСМ 

- 0,317 0,872 0,095 - 0,311 0,820 0,094 

РСМ - 0,268 0,859 0,094 - 0,314 0,816 0,095 

 

 •ООˉ 

Без РСМ 0,163 0,185 0,713 0,098 0,149 0,142 0,671 0,098 

РСМ 0,153 0,195 0,738 0,096 0,139 0,144 0,689 0,097 

 

Так при взаємодії молекул  GSH і MLT з •ОН величина заряду на атомах кисню в гідроксил-радикалах зме-

ншується в 1,03 (табл.1), що призводить до  збільшення величин порядків зв’язків O(34)-H(14) і O(38)-H(23), і 

як наслідок, відбувається зменшення довжин відповідних зв’язків (табл.2). Все це призводить до збільшення 

ймовірності відриву атомів водню від молекул MLT і  GSH з утворенням молекул води, на відміну від взаємодії 

молекул антиоксидантів із  •ООˉ, що підсилює ймовірність утворення комплексів MLT[GSH]∙∙•ООˉ. При  вра-

хуванні впливу сольватаційних ефектів відбувається переніс заряду із •ООˉ на молекули антиоксидантів, вна-

слідок чого зменшуються величини зарядів на атомах N(8) і S(22) в 1,08–1,1 (табл.1), що призводить до незнач-

ного збільшення величин порядків зв’язків S(22)-H(23)  і N(8)-H(14) та  відстаней  між цими атомами (табл.2).  

ВИСНОВКИ. Отримані результати дають можливість більш глибоко зрозуміти механізм процесів, які про-

ходять in vivo із  участю молекул антиоксидантів, а також перспективність використання квантовохімічних роз-

рахунків для встановлення особливостей антирадикальної активності біомолекул  із вільними радикалами та 

прогнозування шляхів створення нових хіміко-фармацевтичних препаратів. 
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МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ПОТОКОМ СОКОРУХУ ПОСТІЙНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ 
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Запропоновано  математичну модел автоматичного керування величини напруженості магнітного поля в  про-

цесі зрощення верхніх шарів деревини в місці її пошкодження під час проведення процесу окулірування.   

Ключові слова: електромагніт, постійний магніт, магнітне поле, підщепа, прищепа. 

 

MODEL OF CONTROL OF THREAD MOVEMENT BY PERMAMENT MAGNETIC FIELDS  

Solyanik D., Fomovskyі F. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua 

A mathematical model of automatic control of the magnitude of the magnetic field in the process of fusion of the upper 

layers of wood in the place of its damage during the occlusion process is proposed. 

Key word: electromagnet, permanent magnet, magnetic field, rootstock, inoculum. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Регулювання швидкості процесу зрощення рослин збільшить відсоток привитих 

вічок який буде максимально наближений до 100%, що актуально у напрямку сільського господарства.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Для опису руху частин в магнітному полі використано уза-

гальнене рівняння 1. 

Як відомо, рух частинки  в магнітних полях описується наступним рівнянням 

                                           (1) 

де  – швидкість частинки, – постійне магнітне поле, – маса частинки,  – заряд частини , 

 – змінне магнітне поле,  – одиничний вектор, – модуль управління. Розглядаючи 

рівняння по компонентам, і вводячи  вектор-функцію стану , ,  

На основі виведених складових отримаємо наступну модель керованої системи: 

;                                                     (2)
 

де матриці  і визначаються за наступним виразом: 

;       .                                           (3) 

Параметри  та  Визначаються наступним чином: 

; .                                                       (4) 

Як вже зазначалося вище, ця модель описує різні фізичні завдання, зокрема, рух частинки в магнітному полі. 

З точки зору теорії управління сформульована задача відноситься до класу вироджених задач оптимального 

управління, оскільки в ній є додаткові інваріанти – інтеграли руху у відповідності з законом збереження енергії: 

                                                (5) 

Визначення часу досягнення заданої точки в залежності від параметрів управління –  амплітуди і часу керу-

ючого імпульсу, а також від спектра зовнішніх впливів. Для цього будується функціонал описує досягнення 

заданої точки в просторі: 

:
 

де  – вектор функція кінцевого стану;  –  вектор функція протікаю чого ста-

ну. Оптимальний час досягнення заданої точки визначається з умови екстремуму (мінімуму) функціоналу. 

Як приклад розглянемо рух частинки по колу. Для цього введемо комплексну змінну. 

.                                                              (6) 

Тоді система система рівняння руху набуде наступного вигляду: 

,                                                             (7) 

Виберемо в якості поточної точку на колі 

:
 

де фаза визначається рівнянням (8). В якості кінцевої точки досягнення точку на окружності під кутом 45
0
: 
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 .
 

Тоді шуканий функціонал набуде вигляду: 

                                           (8)

 

Відповідно, умова мінімуму функціонала визначається умовою рівності фази: 

 . 

Під час відсутності зовнішнього впливу отримаємо звичайне стандартне рішення з початковою куто-

вою швидкістю : 

.                                                      (9)

 

Тоді час досягнення: 

.                                                      (10)
 

Час досягнення зменшується порівняно у випадку відсутності впливові за рахунок амплітуди впливову 
. 

При  виконання умови: , досягнення має бути миттєвим: =0. 

У випадку експоненціального затухання функція матиме вид 

 

В цьому випадку час досягнення 
може бути знайдено наступним шляхом: 

                                                (11)
 

Розглянемо випадки: 

тоді  

У випадку адіабатичного впливу час досягнення збільшується. У випадку швидких впливів: 

тоді  

У випадку визначення траєкторії руху частин згідно критерію Гауса функція набуде вигляд: 

     
                             (12)

 

ВИСНОВКИ. На основі проведеного дослідження сформована математична модель керування напрямком руху 

частин в низько градієнтному магнітному полі. В свою чергу це дозволить автоматично керувати процесом 

зрощення деревини в місцях окулірування.  
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МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ МНОЖЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Тытюк П.В.   

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: ius.shevchenko@gmail.com  

Предложена автоматная модель динамики транспортного процесса, в котором участвует множество 

транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки на международных трассах. Модель пригодна для 

мониторинга состояния всех транспортов предприятия и на ее базе возможно конструирование программного и 

информационного обеспечения. 

Ключевые слова: международный грузовой автотранспорт, мониторинг, автоматная модель. 

 

VEHICLE DYNAMICS MODEL FOR MANY VEHICLES FOR INTERNATIONAL TRANSPORTATION 

Tytjuk P.   
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ius.shevchenko@gmail.com  

An automatic model of the dynamics of the transport process is proposed, in which many vehicles involved in freight 

transportation on international routes participate. The model is suitable for monitoring the status of all transports of the 

enterprise and on its basis it is possible to design software and information support. 

Key words: international freight transport, monitoring, automatic model.   

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время в мире эксплуатируется множество видов систем слежения 

и диспетчеризации транспорта, причем более половины для определения местоположения транспортных 

средств используют датчики спутниковой навигационной системы GPS, обеспечивающая достаточно точное 

определение координат, курса и скорости объекта с указанием точного времени практически в любом месте 

земного шара круглосуточно [1]. Технически контроль функционирования ТС обеспечивается системой спут-

никового мониторинга и управления подвижными объектами, построенная на основе использования современ-

ных систем спутниковой навигации GPS, оборудования и технологий связи (GSM, GPRS), вычислительной тех-

ники и цифровых карт. Типичная система GPS-мониторинга состоит из трех звеньев: терминалов, устанавлива-

емых на автомобили, сервера и клиентских рабочих мест [2]. Что касается математического обеспечения про-

цесса мониторинга транспортных средств в пути, то эта тема практически не представлена в публикациях. Це-

лью работы является создание математической модели динамики транспортного процесса для множества ма-

шин, выполняющих международные перевозки. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Транспортный флот компании как объект мониторинга 

представим в терминах конечномерной дискретной динамической системы [3]: 

                                                       ,U,T,XÔ ,                                                                                      (1) 

где Х – пространство состояний системы; T – множество моментов времени; U – распределение транспортных 

средств по маршрутам в течение временного интервала Т; XXT :  – функция переходов – определяет 

изменение оперативного положения на транспортной сети в любой момент времени из множества Т.  

Построим пространство состояний системы X, из параметров состояния транспортных средств XTC. Состоя-

ние транспортного средства с индексом  определяется вектором: 

                                        ),,,,,,( ТСТСТСТСТСТС

ТС tLUABCTCQxX   ,                                                          (2) 

где ТСx
 – переменная, характеризующая состояние данного ТС, со следующими допустимыми значениями: 

«С» – неподвижно, «Д» – движется, «Н» – неисправно; Q – скоростной режим на интервале времени t, ТСC
 – 

код страны локализации, ТСCT
 – код города локализации, ТСB

 – код границы между государствами, ТСLUA  – 

код пункта погрузкивыгрузки, ТСt  – время последнего изменения состояния данного ТС. 

С учетом введенных выше обозначений математическую модель функционирования ТС можно представить с 

использованием теории автоматов в виде: 

                                                AТС = {VТС, ХТС, PТС,},                                                                                    (3) 

где VТС – множество входных сигналов; ХТС = { ТСx } – множество состояний; PТС = f(ХТС ,VТС) – функция пере-

ходов. Входными сигналами автомата являются события, отмечающие выполнение очередного этапа цикла 

функционирования ТС.  

Определим набор входных сигналов автомата: нд

TCV  – начало движения; пр

TCV  – прибытие в пункт назначения; 

ост

TCV  – остановка; н
TCV  – выход из строя по причине неисправности. Поскольку указанные события (за исклю-

чением выхода из строя) происходят циклически, в каждый момент времени истинным может быть только один 

входной сигнал. Сигнал неисправности должен играть роль запрета, и выводит данный экземпляр автомата из 

списка действующих, пока система верхнего уровня или пользователь не введет данные об исправности. 

Определим далее функцию переходов–выходов PТС=f(SТС,VTC) автоматной модели функционирования ТС 
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как набор преобразований, каждое из которых определяет изменение состояния модели ТС после определённо-

го события: 

– в момент отправления из начальногоконечного пункта ( от

TCV =1) состояние модели ТС формируется сле-

дующим образом:  
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 ,                                                                     (4) 

– где функции f1...f5 осуществляют преобразование данных, полученных от системы GРS;  

– после того, как ТС прибыл в конечный пункт ( пр

TCV =1), состояние ТС изменяется следующим образом:  
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,                                                                    (5) 

– при остановке ТС на маршруте ( ост

TCV =1) состояние ТС формируется согласно выражению (6), и реально 

изменение состояния зависит только от данных GРS;  

– после того, как была обнаружена неисправность транспортного средства ( н
TCV =1), его состояние изменяется 

следующим образом: 
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.                                                                      (6) 

Совокупность выражений (4)–(6) определяет функцию переходов–выходов автоматной модели ТС, а выражения 

(1)–(6) составляют модель транспортного процесса для множества транспортных средств на международных пе-

ревозках. Для обеспечения возможности решения задачи классификации зон и распознавания ситуаций система 

мониторинга должна вести учет времен прибытия, убытия и пребывания в зонах, сопоставляя значения пара-

метра t автоматной модели экземпляра ТС и его текущие состояния.  

ВЫВОДЫ. Разработана модель динамики транспортного процесса, в котором участвует множество транс-

портных средств, осуществляющих грузовые перевозки на международных трассах. Модель пригодна для мо-

ниторинга состояния всех транспортов предприятия и на ее базе возможно конструирование программного и 

информационного обеспечения.  
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІДЕО-ДИСПЛЕЙНИХ ТЕРМІНАЛІВ НА 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ 

Халютін В.О. Шеховцев Д.В.  
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вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: tec_pto@ukr.net 

У представлених матеріалах подано дослідження впливу комп’ютерного обладання на формування електромаг-

нітного стану в навчальних аудиторіях КрНУ, розраховано та побудовано картину розподілу електромагнітних 

полів цього обладнання. 

Ключові слова: електромагнітний стан, електромагнітне поле, дисплейний термінал. 
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The presented materials investigate the influence of РС on the formation of electromagnetic state in the KrNU 

educational classrooms, and calculate and distribute the electromagnetic field distribution of this equipment. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Науково технічний розвиток та широке впровадження новітніх техногогій відо-

браження інформації спонукає до радикальної зміни парку комп’ютерного обладання вцілому у світі. Проте в 

умовах України (на фоні недостатнього фінансування розвитку матеріальної бази закладів освіти) відео-

дисплені термінали з електронно-променевими трубками (ЕПТ) ще достатньо широко застосовують на реаль-

них робочих місцях навчальних приміщень[1,2]. В той же час, передові закордонні дослідження електромагніт-

ного стану аудиторій та лабораторій передбачають, що вони оснащенні новітнім обладнанням. Вказане проти-

річчя зумовлює той факт, що дослідження емісійних параметрів обладнання з ЕПТ залишається актуальною та 

недостатньо вивченою задачею з огляду на дотримання екологічної безпеки. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основними джерелами електромагнітного випромінювання ві-

део-дисплейного терміналу є електронно-променева трубка (ЕПТ) вузли розгорток, імпульсне джерело живлен-

ня та відеопідсилювач [3]. При співударянні електронів з передньою стінкою електронно-променевої трубки 

(екрана) у результаті гальмування електронів виникають випромінювання різного роду. Крім того, для розгону 

електронів застосовують високу, порядка десятків кіловольтів, напругу. Це зумовлює виникнення електроста-

тичного поля навколо монітра, яке буде більш активним за його корпусом та по бокам [4,5]. 

На рисунках 1, 2 приведено виміряні картини електромагнітного поля від дисплея з елекронно-променевою 

трубкою та електромагнітне випромінювання дисплея і персонального комп’ютера відповідно.  

Напруженість змінного електричного поля Електромагнітне випромінюван-

ня, яке створює персональний 

комп’ютер (ПК) містить широкий 

спектральний склад у діапазоні ча-

стот від 3 Гц до 1000 МГц з елек-

тричною та магнітною складовими. 

Тому їх оцінювання здійснювалося 

окремо. 

У засобах відображення інфор-

мації з ЕПТ, які досліджувались, 

можна  виділити три основні проце-

си, що викликають збільшення 

змінних електричних випроміню-

вань: 

– випромінювання, які формує 

напруга електроживлення мережі та 

елементи, призначені для підклю-

чення до неї. Домінуюча частота 

таких випромінювань співпадає з 

частотою мережі; у випадку, коли 

використовується блок живлення 

імпульсного типу, може прояввля-

тися випромінювання з частотами 

від 20 до 100 кГц; 

– схеми управління вертикаль-

ним переміщенням електронного 

пучка ЕПТ разом із схемою частот- 

N
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Рисунок 1 – Електромагнітне поле дисплея з ЕПТ 

 

ного відновлення екрану  (мо-

жуть давати збільшення змінних 

випромінювань в діапазоні час-

тот від 50 Гц до 2 кГц). У резуль-

таті впливу напруги , призначе-

ної для відхилення електронного 

пучка по горизонталі та у резуль-

таті сканування окремих рядків 

або символів на екрані може   

мати  місце   збільшення напру-

женості змінних випромінювань 

у діапазоні частот від 0,2 до 400 

кГц; 

– імпульсне джерело живлення 

(вносить суттєвий внесок у зага-

льний рівень генерованого елект-

Напруженість змінного електричного поля 

N
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ромагнітного випромінювання на 

частотах від 10 до 500 кГц). При-

чиною утворення високочастот-

ного електромагнітного випромі-

нювання в ньому є комутаційні 

процеси, які зумовлені роботою 

ключових елементів діодів мере-

жевого та вихідного випрямлячів 

та транзистора імпульсного пере-

творювача. Рівень випроміню-

вання від випрямляча мережі ви-

значається, здебільшого, інерцій-

ними властивостями діодів. 

 

Густина магнітного потоку 

N

500    1000  нТл
 

N

нТл 10  15  20  25
 

Рисунок 2 – Електромагнітне випромінювання дисплея і персонального 

комп’ютера  

У таблиці 1 наведено максимальні значення електомагнітних полів, зафіксованих на робочих місцях, осна-

щених моніторами. 

 

Таблиця 1 – Рівені ЕМП на робочих місцях 

Вид поля, діапазон частот, одиниця вимірювання напруже-

ності поля 

Значення напруженості поля  

по осі екрану навколо моніора 

Електричне поле, 100 кГц–300 МГц, В/м 17,0 24,0 

Електричне поле, 0,02–2 кГц, В/м 150,0 155,0 

Електричне поле, 2–400 кГц, В/м 14,0 16,0 

Магнітне поле, 100 кГц–300 МГц, мА/м НЧП* НЧП* 

Магнітне поле, 0,02 –2 кГц, мА/м 550,0 600,0 

Магнітне поле, 2–400 МГц, мА/м 35,0 35,0 

*НЧП – нижче за чуттєвість приладу 

 

ВИСНОВКИ. У результаті проведення досліджень було всатновлено наявність зони виходу за межі норм та 

скаладну форму розподілу електромагнітних випромінювань, яка у ряді випадків може призвести до більшої 

небезпеки опромінення сусідів по приміщенню ніж користувачів даного персонального компьютера. Отримані 

картини електромагнітного поля свідчать про перевищення норм в десятки разів у діапазоні від 5 Гц до 2 кГц за 

електричною та магнітною складовими. Названий факт підтверджує необхідність впровадження заходів щодо 

дотримання електромагнітної безпеки. 
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INNOVATIVE TEACHING METHODS IN MODERN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION  
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine. 39600. E-mail: valerii.druzhynin@gmail.com 

The research analyzes various forms and types of innovations in education in the areas of class organization, the content 

of the educational process, identifies innovative approaches to the process of teaching students of different specialties. 

Proved the benefits of innovative learning (learning to learn; develops the ability to learn, with the goal of changing 

their own consciousness and behavior in the future and, as a result, changing the situation; displaying the level of hu-

man intellectual development; responsible attitude to their own future). 

Key words: innovation, training, innovative methods, higher education institution 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дружинін В.О., Христенко О.П.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кремнечук, 39600, Україна. E-mail: valerii.druzhynin@gmail.com 

Проаналізовано різні форми та види інновацій у навчанні за напрямами організації занять, зміст навчального 

процесу, визначено інноваційні підходи до процесу навчання студентів різних спеціальностей. Доведено пере-

ваги інноваційного навчання (навчання вчитися; розвиває здатність до навчання з метою зміни власної свідомо-

сті та поведінки в майбутньому і, як результат, зміни ситуації; показ рівня інтелектуального розвитку людини; 

відповідальне ставлення до власного майбутнього). 

Ключові слова: інновації, навчання, інноваційні методи, вищий навчальний заклад 

 

RELEVANCE OF STUDIES. Today, in the era of economic and social reforms, the field of education faces new 

technological challenges associated with new requirements for the training of specialized personnel, changes in the na-

ture of labor, which can be accomplished through the use of innovative approaches in educational institutions, in partic-

ular higher ones, and as a result teaching activity. 

The issue of innovative process development is discussed by many scientists, for example J. Shumpeter [1], 

E. Ahmetvaleeva,  L. Shavinina,  V. Kremen, [2], V. I. Zyazyun, S. Barannikov, V. Zazvyaginskii, N. Klarin [3], M. 

Kodjaspirova, V. Lyaudis, A. Moiseev, S. Polyakov [4], A. Prigogine, I. Rybakova, V. Slastenin, S. Sysoeva, 

P.Schedrovitsky, A. Khutorskii [5] and others.  

The aim of this study is to describe several innovative methods that could be used in the teaching process, particular-

ly for the students of the economic and pedagogical specialties. In order to reach this, we need to analyze the modern 

development directions of our economic and pedagogical education and find the best ways to implement new methods. 

Today there are quite a lot of structures for legal innovation consolidating interaction between higher education in-

stitutions and enterprises: contractual relations; alliances whose mission is to expand, deepen and make more construc-

tive the dialogue on the main issues of the labor market for development, including innovative mechanisms for the dis-

semination and use of modern information technologies in the socio-economic environment; a consortium whose main 

task is to work together on the quality of the training and production process, which is carried out in close cooperation 

of educational institutions, enterprises and organizations of various forms of ownership, profile and size, as well as con-

ducting research to develop production and science; incubator programs that provide the most effective assistance to 

companies, transferring their space to enterprises. But the most important thing is that students who work in a business 

incubator and are directly involved in both the learning process and the production process get a positive experience in 

the development of professionalism; student practice, which makes it possible for students to realize their theoretical 

knowledge directly at workplaces, in turn, employers have the opportunity to see undergraduate specialists at work, be-

cause companies avoid taking inexperienced graduates immediately to the staff; Endowments of leading universities is 

one of the innovative forms of cooperation that is used by leading universities mainly in countries where the state does 

not finance the higher education system (USA, UK). Endowments are also being introduced into Ukrainian practice: the 

business transfers the funds of the university, which, in turn, invests them in stocks or securities and spends the interest 

earned on its needs. Thus, the capital of businessmen works for the future, creating a constant supply of the university. 

However, the application of innovative methods at a higher level requires the active application of such methods at 
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lower levels, namely, teaching, including in the presentation of materials of economic and information disciplines. 

The most traditional way of interaction is student practice. Accordingly, the problem of organizing the system of 

interaction between universities with the main bases of practice, that is, with companies where students could carry out 

work on their profile, needs to be solved. Such a scheme of partnership is mutually beneficial, since the firm, which 

allows students to work in their places, has the opportunity to see unskilled professionals in the work, because 

companies avoid taking inexperienced graduates immediately into the state. 

MATERIAL AND RESEARCH RESULTS. For today, one of the ways of solving the problem of employment of 

graduates of higher educational institutions is internship. The most advanced form of interaction - the formation of 

endowments (target capital) of leading universities - is still only taking the form of the bill and discussed by the 

university community. This is one of the innovative forms of collaboration that is used by leading universities, mainly 

in countries where the state does not fund a higher education system (USA, UK). An introduction is introduced into 

Ukrainian practice: business transfers funds from a university, which, in turn, invests them in shares or securities and 

spends the interest earned on its own needs. Thus, the capital of businessmen is working for the future, creating a 

permanent rejuvenation of the university. 

From teachers of higher educational institutions in general, including from teachers of economic and informational 

disciplines in particular, modern students require new methods of teaching. Undoubtedly, traditional methods of 

teaching should be present. Such methods include lecturing, conducting practical, seminar and laboratory classes, 

independent work of students. However, in my practice I try to entice non-traditional methods. The essence of these 

methods is to maximize the attention of students to the material that they give out in class, to involve students in the 

discussion, and if the academic discipline is based on the processing of statistical information, then these methods 

should differentiate the abilities of students in the collection, processing and analysis the current situation and on the 

basis of the analysis to offer a number of effective measures of the problem situation. This way of conducting classes 

represents the teacher already as a teacher-trainer, whose core competencies are innovations, motivation, punctuality, 

flexibility, systemic, creative, teaching mastership, erudition, rationality, etc. The main feature of conducting classes is 

the optimal correlation between theory and practice. As you know, the student's brain perceives and remembers the 

information for 15-20 minutes, respectively, the remaining time of the valley is devoted to practice. Therefore, in my 

studies I try to give 30-35% of the theory, and the rest 65-70% of the practice, as a result, the lecture session is 

conducted in the form of a lecture-conversation with elements of discussion, exchange of opinions, brainstorming.  

To conduct classes with "Teaching Informatics" is widely used mixed type of teaching. Wikipedia defines the 

blended learning as “an education program (formal or non-formal) that combines online digital media with traditional 

classroom methods. It requires the physical presence of both teacher and student, with some elements of student control 

over time, place, path, or pace.” For some years I use the platform Moodle for creating the courses I teach my students 

according to their curriculum. Every topic of my courses is placed on the Internet site of our department’s courses 

(mzwork.gnomio.com) and accessible constantly for our students with the codeword I give them.  

What means “topic” in the context of platform Moodle and our courses on it? What does the «topic» include? There 

are lecture materials prepared by a teacher, useful files and links for enhancing and improving student’s knowledge and 

different active elements, which in my opinion are more important.  

Firstly, about theory and practical tasks for students. Our students can get a lecture from me in a classroom, but 

sometimes I do “upturned class” and ask them to read the theoretical material before our lesson when this topic will be 

learned. In this case, we have more chances to discuss the topic and do some practical tasks together. Usually, they have 

the home task to finish their works and upload them on course for teacher's assessment. That is very comfortable for 

students and teachers because of time and place. Students can do their homework whenever they want, and the teacher 

can see them immediately and check. I think this part of the work with platform MOODLE is easily understandable and 

do not have many changes in comparison to traditional learning. Maybe everyone has more conveniences.   

Secondly, about involving into course design. Our students are really involved in creating content of our course be-

cause they add tests, crosswords, links and so on. To do this possible I had to open them a possibility to edit the course.  

It could be made with creating new account “Assistant”, which was given a special role. Fortunately, Moodle allows 

this action. After this, the students become the active participants of course design. Besides, they can use any active 

elements created by their peers for their own training.  

Finally, about assessment and peer assessment. I do agree with point that real communication (face-to-face) is sig-

nificantly important for students and teachers. And it must be as much as possible. Nevertheless, such communication 

takes so much time, and, in fact, a teacher often communicates with a group of students and very rarely individually. 

There is a problem that defined as lack of individual support. The students’ success depends on many factors, among 

them the feedback is one of vital. Helpful feedback let a student know the place where he/she is in his educational tra-

jectory and where he/she should move to. The practice of tutorial in Krakow university presented during Module1 is an 

effective way to solve this problem, but unfortunately, not every university can let itself to pay for the tutorial. The 

modern technology can solve the problem not completely but partly. Last time we use active Moodle element “work-

shop”, which let us gather students works, create rubric and criteria for assessment and make them public, motivate stu-

dents to check works of other students and give them feedback according these rubrics. We don’t waste time to manage 

this process, because the system does this automatically and we should only turn on next stage of workshop in time. The 

great idea is to involve students in creating of criteria and teach them to use them in order to be constructive, tolerant 

and professionally useful.  As a result, every student can be provided with some feedback (from peers and teacher) and 

use them for own development.  
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In the process of teaching economic disciplines the most appropriate and to assimilate more voluminous material, 

and if the group is large enough (15-20 people), then it is effectively divided into several subgroups, for example 5 

people in a subgroup, and to continue the examination of the material, for example, on the causes of unemployment and 

labor migration of the population when the discipline "Management personnel at tourist enterprises", the functions and 

importance of tourism for the economy of the state in studying the discipline "The Economy of Recreation and 

Tourism".  

Another innovative method of teaching is the method of projects. Teaching students the specialty “computer sci-

ence” this method is often used in “Technology of creating software products” discipline. This method provides the ful-

fillment the certain requirements: 1. The problem is formulating which is most significant and requires the availability 

of integrated knowledge to solve it. 2. Nomination of possible hypotheses for solving this problem. 3. Choice of re-

search methods. 4. Systematization of results and their analysis. 5. Summarizing. 6. Scoring of the result of work in the 

form of presentation. 

The result of any lesson is feedback. Depending on the number of students in the group, feedback can take place in 

completely different ways. If the group is large, then it is possible to divide it into three subgroups. One of the variants 

of the division are students with interests in the field of computer science.  

CONCLUSIONS. Summarizing the above, it can be noted that the use of innovative technologies in teaching 

activities has positive results: first, the student is more adaptable in real life; Secondly, the quality of education is 

increased due to the elements of self-management: self-organization, self-control, time management, self-education; 

Thirdly, the student begins to think critically about the proposed situation; Fourth, the adaptation of students to 

teamwork. Thus, the effectiveness of innovative methods of teaching economic disciplines is obvious and evokes 

interest among the audience. However, it worth mentioning that nothing can substitute real communication and real en-

vironment, but ICT can help us to do our teaching-learning work more productive. 
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Дослідження присвячено використанню засобів інформаційного пошуку у процесі інформатизації закладів 

вищої освіти. Встановлено, що система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності 

передбачає наявність інформаційних систем та технологій. Визначено перспективність використання та 

вдосконалення засобів інформаційного пошуку у процесі інформатизації освіти. Наголошено що проблематика 

дослідження залишається актуальною. 

Ключові слова: інформатизація освіти, вища освіта, інформаційний пошук, пошукова система. 
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The research is devoted to the use of information search tools in the process of informatization of higher education 

institutions. It was found that the system of providing higher education institutions with the quality of educational 

activity implies the availability of information systems and technologies. The prospects of using and improving 

information search tools in the process of informatization of education are determined. It was emphasized that the 

research issues remain relevant. 

Key words: informatization of education, higher education, information search, search engine. 



 

ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

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

 

 

153 

 

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]. Проблема досконалого пошуку і збору інформації, яка може бути 

використаною при вирішенні важливих завдань освіти, зокрема, в ході науково-дослідної діяльності, для 

підтримки прийняття рішень в науково-технічній, організаційній та інших сферах залишається відкритою 

впродовж десятиліть. Ефективний аналіз цієї інформації та її застосування при прийнятті стратегічних рішень 

дає перевагу в розвитку не лише освіти, а й науки та технологій. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та активне впровадження їх у всі сфери 

людської діяльності зумовлюють пошук абсолютно нових та креативних підходів модернізації сучасної 

системи освіти, зокрема в напрямі підвищення якості організації освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

До числа причин, які зумовили таке накопичення значних об’ємів інформації та зростання вимог до 

достовірності даних, що надаються користувачеві слід віднести популяризацію так званих віртуальних 

університетів та електронних форм навчання, збільшення важливості Internet-простору у сферах освіти та 

розвитку суспільства. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст.16, пункт 2) система забезпечення закладами вищої 

освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти передбачає наявність інформаційних систем та 

технологій для ефективного управління освітнім процесом [2], що, у свою чергу, викликає стрімке 

запровадження інформаційних технологій у процесі організації освітнього процесу закладів вищої освіти. 

На сьогоднішній день існує значна кількість технологій інформаційного пошуку, які можливо застосувати у 

рамкас освітнього процесу, проте неперервний розвиток цієї галузі та зростання обсягів даних вимагає 

постійного покращення існуючих методів та розробку якісно нових підходів. Тож проблема дослідження 

перспектив використання та вдосконалення засобів інформаційного пошуку у процесі інформатизації освіти є 

актуальною. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В рамках цієї проблеми працювали багато дослідників: 

Урвачова В.А [1], Морзе Н.В. [3], Шокін Ю.І. [4], Биков В.Ю. [5, 6] та ін. Аналізуючи праці вітчизняних 

науковців, наприклад Бикова В.Ю. [5, 6], Морзе Н.В. [3], можна стверджувати, що організаційна складова 

інформатизації науково-методичної роботи є важливою ланкою діяльності закладів вищої освіти. Кожен 

структурний підрозділ спрямовує роботу на певні аспекти діяльності, які у підсумку відображають 

ефективність діяльності закладу вищої освіти в цілому. Зокрема, підходи до створення та запровадження 

єдиного інформаційного середовища в освітній процес різнопланово висвітлено в публікаціях Бикова В.Ю.  

Очевидно, що проблема широко обговорюється науковим співтовариством. Однак, попри значну кількість 

публікацій дослідників, проблема дослідження перспектив використання та вдосконалення засобів 

інформаційного пошуку у процесі інформатизації освіти не розв’язана повністю та залишається актуальною. 

Період розвитку сучасного суспільства характеризується значним впливом на нього комп’ютерних 

технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечуючи розповсюдження інформаційних 

потоків у суспільстві та утворюючи глобальний інформаційний простір. Невід’ємною та важливою частиною 

цих процесів є інформатизація освіти. Одним із сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу, є 

побудова орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і спрямованого на розвиток інформаційного 

суспільства [7]. У широкому розумінні інформатизація освіти – це комплекс соціально-педагогічних 

перетворень, пов’язаних з насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами й технологією, у 

вузькому – впровадження в заклади системи освіти інформаційних засобів, що ґрунтуються на 

мікропроцесорній техніці, а також інформаційної продукції і педагогічних технологій, які базуються на цих 

засобах. Однією із найістотніших складових інформатизації навчальних закладів є інформатизація навчального 

процесу – створення, впровадження та розвиток комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища на основі 

інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій [6]. Головною її метою є підготовка фахівця до 

повноцінного життя і діяльності в умовах інформаційного суспільства, комплексна перебудова педагогічного 

процесу, підвищення його ефективності. 

Однак значних успіхів у розвитку інформаційних технологій в освіті найближчим часом, за прогнозами 

експертів, очікувати не варто. Причиною цього є, перш за все, відсутність практичного досвіду ведення 

освітньої діяльності з використанням здобутків ІТ-галузі [6]. Так, на прикладі України, до основних причин 

відставання наступні: 

1) відсутність достатньо скоординованої державної політики щодо врегулювання питання інформатизації в 

освітній сфері; 

2) недосконалість законодавства, що регулює політику інформаційно-інноваційного розвитку; 

3) недостатній рівень підготовки фахівців у освітній галузі. 

Відповідно, залишається перспективним використання та вдосконалення засобів інформаційного пошуку у 

процесі інформатизації освіти. У загальному випадку під поняттям «інформаційний пошук» розуміють процес 

відшукання серед деякої множини текстів (документів) таких, які присвячені саме зазначеній в пошуковому 

запиті темі, або містять потрібні користувачеві факти чи відомост [1]. Суть інформаційного пошуку загалом 

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 



 

ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

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

 

 

154 

релевантними). 

Пошуковими системами, при вирішенні завдань збору, зберігання, обробки і видачі інформації, 

виконуються такі операції [1]: 

1) пошук та аналіз вмісту документів, побудова пошукових образів документів; 

3) зберігання пошукових образів документів (відомостей про документи); 

4) аналіз запитів користувачів (споживачів інформації); 

5) пошук релевантних (відповідних) запиту документів та організація пошукової видачі користувачам. 

ВИСНОВКИ. Виходячи з проведеного огляду сучасного стану досліджень встановлено що все 

очевиднішими стають потреби в розробці розвинених засобів інформатизації освіти. Так, огляд напрямків 

реформування освіти і можливостей застосування інформаційних технологій, дає підстави стверджувати, що 

вирішальним чинником досягнення основних цілей реформування освіти є її інформатизація. Ефективні 

системи інформатизації освіти можуть бути створені лише за умови спирання на дослідження, що 

здійснюються в системі освіти з урахуванням як сучасного стану, так і можливих трансформацій освіти у 

процесі її реформування і перспектив розвитку галузі інформаційних технологій. 

Необхідність упровадження інформаційних та, зокрема, інформаційно-пошукових технологій у навчально-

виховний процес не викликає сумнівів. Однак варто зазначити, що нині у сфері освіти склалася своєрідна 

ситуація: можливості комп’ютера величезні, але серйозного впливу на масову практику освіти, поки що не 

спостерігається. Причина полягає, насамперед, у тому, що методичні основи використання інформаційних 

технологій навчання потребують поглибленого дослідження. Відповідно, актуальним напрямом подальшої 

розробки окресленої проблеми залишається пошук шляхів підвищення ефективності застосування 

інформаційних технологій та їх вдосконалення в сфері інформатизації освіти.  
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Проаналізовано проблему формування контингенту студентів технічного університету та визначено шляхи 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах зростання конкуренції між університетами, можливістю здобуття ви-

щої освіти за межами України розвязання проблеми залучення підготовленої молоді на навчання стає першоче-

рговим завданням.  

Актуальність проблеми формування контингенту студентів полягає у залученні до вступу найбільш підготовле-

них і вмотивованих абітурієнтів.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основним чинником відбору молоді на навчання є результати 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Разом з тим, в Умовах прийому на навчання до закладів вищої 

освіти України в 2020 році [1] передбачено цілий ряд преференцій, а саме:  різні коефіцієнти при вступі (регіо-
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нальний, першочерговий, сільський коефіцієнти); особливі умови вступу для абітурієнтів, що мають пільгові 

статуси; додаткові бали членам збірних команд України, які брали участь у різноманітних олімпіадах та іграх, 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІ ступенів) Всеукраїнських учнівських олімпіад, призерам Все-

українських конкурсів- захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. 

Для вступників на спеціальності, яким надається особлива підтримка, а це спеціальності природничого та 

інженерно-технічного профілю, передбачені певні преференції. Серед преференцій головними є можливість 

отримання додаткових балів за успішне навчання на підготовчих курсах та/або за участь у Всеукраїнській олім-

піаді закладу вищої освіти.  

Слід зазначити, що математика, фізика або хімія є обов’язковими предметами для складання ЗНО при вступі 

на технічні спеціальності університетів. Результати  вступної кампанії минулих років свідчать про зниження 

успішності саме з цих предметів  і, цілком вірогідно, що ця тенденція збережеться і у 2020 році. Разом з тим, 

нова  модель фінансування вищої освіти та розподілу державного замовлення з урахуванням реальних потреб 

економіки у трудових ресурсах та проблем регіонального розвитку передбачає збереження кількості місць дер-

жавного замовлення саме на технічні спеціальності. В останні роки не поодинокими були випадки зарахування 

за державним замовленням абітурієнтів з мінімальними балами ЗНО з математики, фізики або хімії. 

Організація роботи підготовчих курсі в системі доуніверситетської підготовки, підготовка молоді до участі у 

Всеукраїнських олімпіадах закладу вищої освіти відкриває широкі можливості для університетів щощо форму-

вання більш чисельного і якісного контингенту вступників.  

В рамках соціального партнерства між технічними університетами та закладами середньої освіти уклада-

ються угоди про співпрацю. Викладачі університетів залучаються до роботи з талановитою молоддю в системі 

Малої академії наук, проводять оглядові лекції для учнів гімназій та ліцеїв. 

Різні форми проведення підготовчих курсів дозволяють залучити більшу кількість учнів на навчання. 

На вечірні підготовчі курси можуть бути залучені учні випускних класів міста та найближчих районів.  На 

заочні підготовчі курси запрошують абітурієнтів з інших місць та віддалених районів. Дистанційні підготовчі 

курси організовуються в навчальних закладах з якими університет уклав  договір про співпрацю.  

Широкі можливості щодо збільшення і покращення контингенту технічних спеціальностей університету є 

підготовка  і проведення заочного та очного етапів Всеукраїнських олімпіад закладу вищої освіти.  

ВИСНОВКИ. Підвищення рівня підготовки майбутніх абітурієнтів і, як результат, якісне формування кон-

тингенту студентів технічних спеціальностей університету в умовах зростання конкуренції потребує цілеспря-

мованих заходів по залученню молоді до навчання в системі до університетської підготовки та використання 

можливостей надання додаткових балів випускникам підготовчих курсів та учасникам-переможцям Всеукраїн-

ських олімпіад  вищих навчальних закладів.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020році. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https:// https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/2019/10/priyomunakaz 

1110191285.pdf 



ЗМІСТ 

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

 156 

РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ ТЕХНІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

TECHNOLOGICALLY SITUATIONAL VARIATIONS TO SOLVE THE MAIN TASK OF GAS-
HYDRODYNAMIC RESEARCH OF GAS WELLS 
Roy M., Soloviev V., Usenko D., Gladkyi V. 3 

ANALYSIS OF CLUSTERIZATION METHODS FOR GROUPING OF THE FRAGMENTS OF ETCH PITS ON 
THE IMAGE OF SEMICONDUCTOR WAFER 
Samoilov A.  5 

ЛАЗЕРНИЙ ДОПЛЕРІВСБКИЙ АНЕМОМЕТР 
Богомолов М.Ф., Троц А.А. 7 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВАРИАЦИЙ МЕТЕОПАРАМЕТРОВ НА СМЕРТНОСТЬ НА МНОГОЛЕТНЕМ 
ИНТЕРВАЛЕ НАБЛЮДЕНИЙ 
Боженко А.Л., Грищенко Г.В., Кубов В.И., Кубова Р.М. 8 

ВОПРОСЫ КАЛИБРОВКИ МОДЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ 
ФОТОТОКА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ 
Боженко А.Л., Димитров Ю.Ю., Кубов В.И., Кубова Р.М.  10 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ СТВОРЕНИХ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ  
Вітряк В.В., Дарійчук А.Ю. 12 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ФОРМ ДЕФОРМАЦИЙ ПЛАСТИН GAAS  
Дуганец М.А.  13 

АКУСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РОЗВИТКУ КАВІТАЦІЙНИХ ЯВИЩ У 
РІЗНИХ РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩАХ 
Знак З.О., Сухацький Ю.В., Мних Р.В., Зінь О.І. 15 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ 
Кулинченко Г.В., Зборщик А.П., Ланчинский В.Г. 17 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЦЕВИХ КЛІТИН 

Лук'яненко В.А., Іванушкіна Н.Г.  19 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ ЗА 
РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ХВИЛЕВОДУ ЗМІННОГО ПЕРЕРІЗУ 
Максименко Д.О., Саньков С.В. 21 

ЦИФРОВА ІНФРАЧЕРВОНА ТЕРМОГРАФІЯ У ВИЯВЛЕННІ ЗМІН ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО 
СТАТУСУ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ  
Павленко А.П., Ковальчук І.С., Кирилюк К.М., Дунаєвський В.І.,  
Липтуга А.І., Котовський В.Й., Тимофєєв В.І., Назарчук С.С. 23 

АТРИБУЦІЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОЇ РАСТРОВОЇ 
МІКРОФОТОГРАФІЇ 
Петровський О.М., Помазан М.В. 25 

ПОЗАКЛІТИННІ ПОЛЯ ПРИ ПОШИРЕННІ ПОТЕНЦІАЛУ ДІЇ ВЗДОВЖ КЛІТИННОГО ВОЛОКНА 
Соколов Р.В.   27 

НЕВІСЕСИМЕТРИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ЗА МЕЖЕЮ ПРУЖНОСТІ КОНІЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ДВОМА 
КРУГОВИМИ ОТВОРАМИ 
Сторожук Є.А., Харенко С.Б. 28 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 
ПОЛІВ НАВЧАЛЬНИХ АУДИТОРІЙ 
Халютін В.О., Шеховцев Д.В.  30 

РОЗРАХУНОК ГУСТИНИ СТРУМУ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОМУ ГАЛЬМІ ДИСКОПОДІБНОЇ ФОРМИ 
Циганкова Г.А. 32 

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЙ ГАУСА ДЛЯ WAVLET АНАЛІЗУ ЕКГ СИГНАЛУ 
Юрко О.О., Білорибкін О., Бабич П.Л. 34 

RESEARCH OF ELECTRICAL AND MAGNETIC COMPONENTS IN THE NORMATED FREQUENCY 
SPECTRUM OF THE NEAR FIELD 
Yakimets S. 36 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЗГОРТОК ЧАСТИННИХ ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ ДО 
УЗАГАЛЬНЕНОГО ПОКАЗНИКА ДЛЯ КОНТРОЛЮ І ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 
АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117 
Владов С.І., Васильєв Д.О., Телешун В.Я., Юрко О.О., Москалець Т.В., Гарніс С. 

 

 

 

38 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ ТУРБОАГРЕГАТІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
Ткачук В.В. 40 



ЗМІСТ 

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

 157 

РОЗДІЛ 2 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

ВПЛИВ ЕРГОТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НА ДИТЯЧИЙ 

ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ 

Антонова О.І., Гнізділова В.О.  40 

ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА У ПАЦІЄНТІВ З ГЕМІПАРЕЗОМ У ПЕРІОД 

РЕМІСІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ 

Демчук В.Р. 41 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМИ 

Оніщенко С.С.  43 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ КОМПОСТУВАННЯ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ 

Пасенко А.В., Никифорова О.О., Цимбал І.І., Привалова В.Ю. 44 

АНАЛІЗ АНТИРАДИКАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ MLT ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Прокопенко А.О., Соловйов В.В., Просветов С.Д., Омельчук А.О. 45 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ПРОГРАМ У ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ 

Галата О.В.,  Ложченко О.В. 47 

ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РУХІВ НА ЗАНЯТТЯХ  

ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Десятнікова Н.В., Миславська А.  48 

ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І САМОКОНТРОЛЬ ПРИ САМОСТІЙНИХ ТРЕНУВАННЯХ СТУДЕНТІВ 

Коломоєць В.М., Калітка С.Л., Десятніков Г.О., Десятнікова Н.В. 50 

МЕТОДИ РОБОТИ НАД ПСИХОЛОГІЧНИМ СТАНОМ СПОРТСМЕНА У ВОЛЕЙБОЛІ 

Кулик І.Г., Петруніч Є. 52 

ІНТЕГРАЦІЯ МЕДИЦИНИ І ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ УКРАЇНИ 

Сорокіна С.О., Сорокін Є.Р. 54 

ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ІНДЕКСА МОДИФІКОВАНОГО ТЕСТА КУПЕРА В ПЛАВАННІ ТА ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ 
Даценко М.І., Мазур Я. 55 

МОНІТОРИНГ Й УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ ПІД ВПЛИВОМ 

СКЛАДОВИХ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Козловська Т.Ф., Круглова І.С. 57 

 

РОЗДІЛ 3 

БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ 

HEMODYNAMIC PARAMETERS ANALYSIS BY LASER DOPPLER FLOWMETRY 

Korol A., Karplyuk Y. 

57  

 

OPTIONS OF CONSTRUCTION OF THE ADEQUACY CONTROL SYSTEM FOR HEMODIALYSIS 

PROCESS 

Mospan D., Mospan V., Barylchenko D. 59 

THE SYSTEM OF THERMOSTABILIZATION BIOMATERIALS IN MICRO CUVETTES 
Mospan D., Fomovskyi V., Bratushkin R., Gladyr A. 62 

ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 

Абрамова А.А., Цзяо Ханькунь (КНР) 67 

МЕТОД ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЕПІЛЕПТИЧНИХ НАПАДІВ  

Андрієнко Ю.Т., Іванько К.О. 69 

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРЕДСЕРДЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ АРИТМІЙ 

Басараб М.Р., Іванько К.О.   71 

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛІВ ДІЇ ШТУЧНИХ СЕРЦЕВИХ КЛІТИН У ПРОЦЕСІ ЇХ ДОЗРІВАННЯ 

Бондаренко С.С., Іванушкіна М.О. 72 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ 

Дорош Є.О. 74 

МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ ДІЇ КАРДІОМІОЦИТІВ ІЗ ЗАШУМЛЕНИХ СИГНАЛІВ 

Задоха Б.Г., Іванушкіна Н.Г. 76 



ЗМІСТ 

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

 158 

ОСНОВНЫЕ ПАТОЛОГИИ КОЖИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

Исаева О.А., Аврунин О.Г. 77 

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ  

Ковалева А.А., Аврунин О.Г. 

 

79 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ КОЛІННОГО ЕНДОПРОТЕЗУ НА ОСНОВІ ПІДБОРУ 

БІОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ 

Коміссарова І.П.  80 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇ 

Мєшков В.І., Пінчук Ю.Б. 82 

БЕЗДРОТОВІ ІНТЕРФЕЙСИ В СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ АПАРАТАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ. 

Попов В.В., Чаплюк Ю.І.  84 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ  ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОРТЕЗА ДЛЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК  

Семененко С.Ю., Фомовська О.В. 86 

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ 

Удовицький М.С., Пилипенко С.С.  88 

МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ  ДІАГНОСТИКИ ВАЛЬГУСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СТОПИ 

Цапенко В.В., Терещенко М.Ф.  89 

ВИДІЛЕННЯ ПЕРІОДІВ ЗБУДЖЕННЯ ПОЗАКЛІТИННИХ ПОТЕНЦІАЛІВ МІОЦИТІВ 

Шпотак М.О., Іванушкіна Н.Г. 91 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В РИНОЛОГИИ 

Носова Я.В., Тимкович М.Ю., Худаева С.А., Аврунин О.Г.  92 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРМАТОСКОПИЧЕСКИХ СНИМКОВ ДЕТЕЙ С 

АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Трубицын А.А., Ибрагим Юнус Абделхамид, Клименко В.А. 94 

РОЗДІЛ 4 

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

THERMOELECTRICAL CONVERTERS FOR SUPPLY OF WIRELESS SENSORS 

Mospan V., Fomovskyi V., Kravchenko S., Robert O’Keeffe 96 

НЕКОНТАКТНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДІАМЕТРУ ЗЛИВКА КРЕМНІЮ  

Еременко С.В. 99 

МОДЕЛЮВАННЯ СЕНСОРУ PD/POR-GAAS ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВОДНЮ  

Коротя О.О.  101 

АНАЛІЗ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ 

Кухаренко Д.В., Кулинич Є.А., Яковенко А.О., Шарлай В.С. 103 

СИГНАТУРНИЙ АНАЛІЗ, ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ 

Кухаренко Д.В., Луценко І.А., Компанієць Б.Ю., Коваленко В.С., Фільсов М. 104 

БАГАТОЗВ'ЯЗНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ПРОМИСЛОВОЇ 

ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ 

Литвиненко К.В. 106 

МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВІДПАЛУ ЗАЛІЗОРУДНИХ 

ОКАТИШІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ. 

Оксанич І.Г., Ковтун Д.В.  108 

ОПТИЧНІ ФІЛЬТРИ НА БАЗІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ ДЛЯ БЕЗМАРКЕРНИХ БІОСЕНСОРІВ 

Притчин С.Е., Бобришев О.Ю.  110 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ПРЕЦЕНДЕНТІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ 

Терещенко В.В. 111 

 

РОЗДІЛ 5 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ІНТЕГРАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ MYSQL В SCADA-СИСТЕМУ SIMPLIGHT 

Богдан В.О. 114 

УДОСКОНАЛЕННЯ ХВИЛЬОВОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ 

Загоруйко І.В., Славко О.Г.  116 



ЗМІСТ 

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

 159 

РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ И 
НАПРЯЖЕНИЙ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛАХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Зайцев Е.П., Гордецкий К.В. 

 
117 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ І АЛГОРИТМІВ DEEP LEARNING В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ 
ОБ’ЄКТІВ 
Залюбовська Ю.О. 

 
 
120 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Платонова В.П. 122 

МОДЕЛІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРИРОДНОМОВНОГО ТЕКСТУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА  
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
Слюсаренко О.П., Клочко А.О., Калюжний О.В.  124 

МЕТОД УЗАГАЛЬНЕНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117  
ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ КРИТЕРІЄМ 
Владов С.І., Плужник З.І., Матусєв А.О., Коваль І.М., Юрко О.О., Москалець Т.В., Проворова-Кім М. 125 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ МЕТОДАМИ 
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
Гулий Б.В.   128 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ СТЕФАНА  
Ляшенко В.П. Запухлий М.О. 130 

РОЗДІЛ 6 
МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ  

СИСТЕМАХ ТА ОБ’ЄКТАХ 

THERMODYNAMIC RATIONALE FOR THE USE OF A HEAT PUMP AS AN EXAMPLE  OF ENERGY-
SAVING TECHNOLOGIES 
Solovyov V., Golik Y., Ilyash O., Kuznetsova T., Usenko D., Gladkyi V. 132 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ  РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ПРО РЕАКЦІЮ БАГАТОШАРОВОГО НАПІВПРОСТОРУ  
З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ НА РУХОМЕ НАВАНТАЖЕННЯ 
Глухов Ю.П. 133 

LTSPICE-МОДЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
Димитров Ю.Ю., Кубов В.И. 135 

СПЕКТР ОБЪЁМНЫХ ВОЛН СДВИГА В РЕГУЛЯРНО-СЛОИСТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Левченко В.В. 137 

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
Оксанич И.Г., Шевченко И.В.  139 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ СКЛАДОВІ ВЕБ-БАЗОВАНОЇ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ САЛОНУ 
КРАСИ 
Петрова М.М. 141 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЛЬВАТАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ НА МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ МОЛЕКУЛ 
АНТИОКСИДАНТІВ З ВІЛЬНИМИ РАДИКАЛАМИ 
Соловйова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Гладкий В.В. 142 

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ПОТОКОМ СОКОРУХУ ПОСТІЙНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ 
Соляник Д.В., Фомовський Ф.В. 144 

МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ МНОЖЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
Тытюк П.В.  146 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІДЕО-ДИСПЛЕЙНИХ ТЕРМІНАЛІВ НА 
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ 
Халютін В.О., Шеховцев Д.В.  147 

РОЗДІЛ 7 
ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

INNOVATIVE TEACHING METHODS IN MODERN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION  
Druzhynin V., Khrystenko O. 150 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ У ПРОЦЕСІ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Терещенко В.В., Терещенко В.Л. 152 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Давиденко Л.П. 154 

Зміст 156 

Список авторів 160 
 



СПИСОК АВТОРІВ 

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

 160 

B 

Barylchenko D. 59 

Bratushkin R. 62 

D 

Druzhynin V. 150 

F 

Fomovskyi V. 62, 96 

G 

Gladkyi V. 3, 132 

Gladyr A. 62 

Golik Y. 132 

I 

Ilyash O. 132 

K 

Karplyuk Y. 57 

Khrystenko O. 150 

Korol A. 57 

Kravchenko S. 96 

Kuznetsova T. 132 

M 

Mospan D. 59, 62 

Mospan V. 59, 96 

O 

O’Keeffe Robert 96 

R 

Roy M.  3 

S 

Samoilov A.  5 

Soloviev V. 3 

Solovyov V. 132 

U 

Usenko D. 3, 132 

Y 

Yakimets S. 36 

A 

Абрамова А.А. 67 

Аврунин О.Г. 77, 79, 92 

Андрієнко Ю.Т. 69 

Антонова О.І. 40 

Б 

Бабич П.Л. 34 

Басараб М.Р. 71 

Білорибкін О. 34 

Бобришев О.Ю.  110 

Богдан В.О. 114 

Богомолов М.Ф. 7 

Боженко А.Л. 8, 10 

Бондаренко С.С. 72 

В 

Васильєв Д.О. 38 

Вітряк В.В. 12 

Владов С.І. 38, 125 

Г 

Галата О.В. 47 

Гарніс С. 38 

Гладкий В.В. 142 

Глухов Ю.П. 133 

Гнізділова В.О.  40 

Гордецкий К.В. 117 

Грищенко Г.В. 8 

Гулий Б.В.   128 

 

Д 

Давиденко Л.П. 154 

Дарійчук А.Ю. 12 

Даценко М.І. 55 

Демчук В.Р. 41 

Десятніков Г.О. 50 

Десятнікова Н.В. 48, 50 

Димитров Ю.Ю. 10, 135 

Дорош Є.О. 74 

Дуганец М.А.  13 

Дунаєвський В.І. 23 

E 

Еременко С.В. 99 

З, И,I 

Загоруйко І.В. 116 

Задоха Б.Г. 76 

Зайцев Е.П. 117 

Залюбовська Ю.О. 120 

Запухлий М.О. 130 

Зборщик А.П. 17 

Зінь О.І. 15 

Знак З.О. 15 

И 

Ибрагим Юнус  

Абделхамид 
94 

Исаева О.А. 77 

I 

Іванушкіна М.О. 72 

Іванушкіна Н.Г. 19, 76, 91 

Іванько К.О. 69, 71 

К 

Калітка С.Л.  

Калюжний О.В.  124 

Кирилюк К.М. 23 

Клименко В.А. 94 

Клочко А.О. 124 

Ковалева А.А. 79 

Коваленко В.С. 104 

Коваль І.М. 125 

Ковальчук І.С. 23 

Ковтун Д.В.  108 

Козловська Т.Ф.  57 

Коломоєць В.М. 50 

Коміссарова І.П.  80 

Компанієць Б.Ю. 104 

Коротя О.О.  101 

Котовський В.Й. 23 

Круглова І.С. 57 

Кубов В.И. 8, 10, 135 

Кубова Р.М. 8, 10 

Кузнецова Т.Ю. 142 

Кулик І.Г. 52 

Кулинич Є.А. 103 

Кулинченко Г.В. 17 

Кухаренко Д.В. 103, 104 

Л 

Ланчинский В.Г. 17 

Левченко В.В. 137 

Липтуга А.І. 23 

Литвиненко К.В. 106 

Ложченко О.В. 47 

Лук'яненко В.А. 19 

Луценко І.А. 104 

Ляшенко В.П. 130 

М 

Мазур Я. 55 

Максименко Д.О. 21 

Матусєв А.О. 125 

Мєшков В.І. 82 

Миславська А.  48 

Мних Р.В. 15 

Москалець Т.В. 38, 125 

Н 

Назарчук С.С. 23 

Никифорова О.О. 44 

Носова Я.В. 92 

O 

Оксанич І.Г. 108, 139 

Омельчук А.О. 45 

Оніщенко С.С.  43 

П 

Павленко А.П. 23 

Пасенко А.В. 44 

Петрова М.М. 141 

Петровський О.М. 25 

Петруніч Є. 52 

Пилипенко С.С.  88 

Пінчук Ю.Б. 82 

Платонова В.П. 122 

Плужник З.І. 125 

Помазан М.В. 25 

Попов В.В. 84 

Привалова В.Ю. 44 

Притчин С.Е. 110 

Проворова-Кім М. 125 

Прокопенко А.О. 45 

Просветов С.Д. 45 

С 

Саньков С.В. 21 

Семененко С.Ю. 86 

Славко О.Г.  116 

Слюсаренко О.П. 124 

Соколов Р.В.   27 

Соловйов В.В. 45 

Соловйова Н.В. 142 

Соляник Д.В. 144 

Сорокін Є.Р. 54 

Сорокіна С.О. 54 

Сторожук Є.А. 28 

Сухацький Ю.В. 15 

Т 

Телешун В.Я. 38 

Терещенко В.В. 111, 152 

Терещенко В.Л. 152 

Терещенко М.Ф.  89 

Тимкович М.Ю. 92 

Тимофєєв В.І. 23 

Ткачук В.В. 40 

Троц А.А. 7 

Трубицын А.А. 94 

Тытюк П.В.  146 

У 

Удовицький М.С. 

 

88 

 



СПИСОК АВТОРІВ 

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

 161 

Ф 

Фільсов М. 104 

Фомовська О.В. 86 

Фомовський Ф.В. 144 

Х 

Халютін В.О. 30, 147 

Харенко С.Б. 28 

Худаева С.А. 92 

Ц 

Цапенко В.В. 89 

Цзяо Ханькунь  67 

Циганкова Г.А. 32 

Цимбал І.І. 44 

Ч 

Чаплюк Ю.І.  84 

Ш 

Шарлай В.С. 103 

Шевченко И.В.  139 

Шеховцев Д.В.  30, 147 

Шпотак М.О. 91 

Ю 

Юркевич О.О.  147 

Юрко О.О. 34, 38, 125 

Я 

Яковенко А.О. 103 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право під час конференції 
вносити зміни до програми роботи конференції, анулювати або проводити перерозподіл доповідей за секціями. 
 

Підписано до друку 31.10.19 р. Формат А4. Папір офсетний. 
Умов. друк. аркушів 27,3. Наклад 300 прим. Друк ризопринтний. Зам. 204/18 
 

Надруковано з готових оригіналів в Видавничому відділі КрНУ імені Михайла Остроградського 
Кременчук, вул. Першотравнева, 20, www.kdu.edu.ua 


	TITL_2019_v6
	R1_2019_v8_
	R2_2019_v6_
	R3_2019_v6_
	R4_2019_v6_
	R5_2019_v6_
	R5_130_131_2019_v6_
	R6_2019_v6_
	R7_2019_v7_
	Zmist_2019_avtor_v8_
	Автор_2019_v8

