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CONTROL OF TEMPERATURE FIELDS OF ELECTRICAL ENGINEERING EQUIPMENT  

OF ELECTRIFICTED TRANSPORT 

Grynchenko Yu, Yakymets S. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: ysm_seem@meta.ua 

In the work of research of temperature modes of functioning of traction electric motors as a part of electrotechnical 

complexes of mine electric locomotives. According to the results of the research, the functional and structural scheme 

of the meter, recommended for practical implementation, is proposed. 

Key words: temperature regimes, electrified transport, traction electric motor. 

 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ЕЛЕКТРИФІКОВАНОГО   ТРАНСПОРТУ 

Гринченко Ю.Г., Якимець С.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: ysm_seem@meta.ua 

В роботі проведено дослідження температурних режимів функціонування тягових електричних двигунів в 

складі електротехнічних комплексів шаххтових електровозів. За результатами проведених досліджень запропо-

новано функціональну та структурну схему вимірювача, рекомендовану до практичної реалізації. 

Ключові слова: температурні режими, електрифікований транспорт, тяговий електричний двигун. 

 

THE RELEVANCE OF THE WORK. Improving the reliability of a power electric motors (PEM) is impossible 

without current control temperature regimes of all types of electric motors in electrical traction complexes (ETC) mine 

electric [1-3]. The experience of the operation of electric transmission, use only of continuous temperatures the thermal 

control regimes of PEM reduces the failure last 30...35% of failure collectors 2.6...3.3 times, circular lights in them 

3.1...3.7 times for a total reduction collectors 2.8...3.4 times [4]. Operating without PEM systems for heat mode increas-

es the number of failures in 1,5...3,5 times. 

By measuring the temperature of electrical machines put forward the following technical requirements [5]: meas-

urements made in the right spots at different heating modes; making minimum range of thermal irregularities in the pro-

cess of measurement; the ability to perform remote measurements, mainly direct method of direct assessment of elec-

tromagnetic fields and environmental conditions; independent measurement results of vibration; high accuracy of meas-

urement; applying for temperature measurement simple and standard equipment. 

Really possible means of temperature control traction engines and build appropriate protections are: laying the en-

gine temperature sensors; use of thermal relay; indirect assessment based on measuring motor windings resistance cal-

culations or losses in the engine. 

The most accurate and most commonly used method is the direct evaluation of the winding temperature steel or ac-

tive sensors embedded in the motor temperature. The main drawbacks of this method is the same need for constructive 

laying in winding engine in operation without disassembly impossible. The need for additional output from the motor 

wires in a highly PEM vibration can cause them damage and failures of protection. 

Thermal relays efficiently applied in the protection of motors with permanent or load, which varies slightly. If ex-

cess current regime long thermal relay changes too quickly could cause a "racing machine" and therefore unsuitable for 

motor protection from overheating. 

The calculation of energy loss in traction motors for the billing period allows indirect assessment of its heating. 

When applying this method during the engine break at intervals during which the motor current can be considered con-

stant. In terms of iron ore mines motion cycle is: 

 dowmanhndltcloadutw ttttttТ  , (1) 

where utwt , loadt , ltct , hndt , mant , dowt  – under a train without a load, loading, loaded traffic composition, han-

dling, maneuvering and downtime. 

Given the formula (1) is equivalent current can be represented as: 
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  dowdowmanmanhndhndltcltcloadloadutweqv tІtІtІtІtItI
Т

I
utw

2222221
  , (2) 

where  – coefficient for iron ore mines is considered equal to 1.4, and taking into account the deterioration of engine 

cooling during maneuvers and stops. In modern microprocessor control locomotives can be implemented directly esti-

mate the energy loss, which is proportional functions tI 2
, integration of functions and determine the equivalent current 

according to the expression (3) 

 
T

eqv dtI
Т

I

0

21
 , (3) 

If the calculated value exceeds the rated current long mode nLMI , triggered protection that sends a signal to the 

driver or affect the disconnection drive. 

The magnitude of the resistance of the windings can be determined by the average temperature of the winding. The 

method is based on the properties of the winding resistance changes as a function of temperature. 

The temperature of the hot coil is given by: 

   cc
c

ch
h ττk

R

RR
t 


 , (4) 

where hR , cR  – support windings are measured, respectively, in the hot and cold; cτ  – famous winding temperature in 

a cold state in which the measured resistance cR ; k – the reciprocal of the temperature coefficient of resistance for 

0 C  and that takes a value of 235 for the copper windings and 245 – for the winding of aluminum; cτ  – winding tem-

perature in almost cold. 

Based on the expression (4) for the copper windings can be written: 

   cmcc
c

chCu
h

τττ
R

RR
t 


 235 , (5) 

where Cu
h

t  – excess temperature hot copper winding temperature cm  cooling medium. 

In the real level of accuracy measurement of resistance of 1% and a temperature of 130 C  hot winding temperature 

measurement error C temperature method is 2.8% or 325 C , which is quite acceptable. 

According to research, the most dangerous heating occurs in the armature winding. Control of resistance and corre-

sponding temperature accompanied by great difficulties associated with the brush contacts. Their resistance is connect-

ed in series with the armature winding, unstable and can vary tenfold depending on the brand of brush, they attach to the 

work surface condition and its collector temperature, speed. Moreover brush cover several collector plates with shunt 

winding section anchor. So enough temperatures accurately anchor for its winding resistance impossible. However, 

there is another way - to control the temperature resistance of the winding. This can be based on the following consider-

ations: winding traction engines include series with the armature winding because it runs the same current; windings 

located in one machine, so they are heating and cooling interrelated. This allows for the winding temperature accurately 

determine the temperature anchor. 

Research temperature distribution, the authors conducted on a laboratory bench showed that at the maximum allow-

able temperature armature winding it heats 25 C  higher than winding. 

Given that the allowable temperature for armature winding insulation class F is 155 C , the maximum allowable 

temperature for heating armature winding is 155-25=130 C . 

Thus, despite the fact that the winding and allows a higher temperature, protection against overheating engine 

should operate at a temperature of winding 130 C , which corresponds resistance: 

 
c

h
ch

τ

τ
RR






235

235
, (6) 

or, if 130h С and copper windings: 

 
c

c
Cu

τ
RR




235

365
130 , (7) 

Fig. 1 shows a possible embodiment of a circuit protection traction electric motor from overheating. The average 

value of the voltage U  is removed from the winding health WH through the circle, which consists of R2R1 and that 

C  limits voltage pulses at commutations in the power unit circle, which is protected. The average value of current I  

that flows through WH, determined by the shunt. Set up protection for a specified resistance exercise and proper tem-

perature resistor adjustment R3. 

Block protection device includes an integrated analog divider, which acts as a division avIavU – that continuously 

measures the resistance value windings. Upon reaching the resistance value, which corresponds to a temperature of 

130 C winding, protection work, armature winding temperature with temperature reaches 155 C . The scheme does 

not require the engine temperature sensors – directly winding engine is a sensor. This makes protection simple and reli-
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5 

able. In this structure as a real option divider for practical implementation can serve as a chip-I 4-Quadrant Multipli-

er/Divider AD734 © Analog Devices, Inc. The scheme supports two modes of analog division. 

The chip recommended as an analog divider, which operates on a direct voltage regulation denominator. This mode 

is more accurate, flexible and can increase the frequency of the chip, because all inputs are available. Typical greatly 

divider provides performance functions: 

 
  

  2
21

2121 Z
UU

YYXX
W 




 , (8) 

where X , Y , Z –  signals that can be both positive and negative, but the difference signals must be positive and be 

within 10 mV ... 10 V 
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Fig. 1–  Protection Scheme mine electric traction motor from overheating using AD734 

 

CONCLUSIONS. The analysis and estimation of qualitative indicators of functioning of devices of control of 

temperature modes which are applied in traction electromechanical systems with traction motors of a direct current of 

consecutive excitation of modern mine electric locomotives is carried out. The main reasons for their low reliability are 

identified and at the same time the direction of improvement - non-sensor methods of control is determined. According 

to the results of the conducted researches the functional and structural schemes of the meters recommended for practical 

realization are offered. 

REFERENCES 

1. Pravila bezpeki u vugIlnih shahtah [Safety Rules in Coal Mines], (2005), Lugansk, Ukraine, Kopicentr Pub., 

196 p. (In Ukrainian). 

2. Chornaya V.O. K voprosu analiza povrezhdenij tjagovyh dvigatelej shahtnyh jelektrovozov [To the Question of 

Analysis of Damages of Hauling Engines of Mine Electric Locomotives], (2013), Molod: Nauka ta Innovatsiyi. І 

VseukraYinska Naukovo-TehnIchna KonferentsIya StudentIv, Aspіrantіv i Molodih Uchenih. Dnepropetrovsk, Ukraine, 

SIHE “NSU”, pp. 421 – 422 (In Russian). 

3. Volotkovskij S.A. Rudnichnaja jelektrovoznaja tjaga [Miner Electric Locomotives Pull], (2006), Moscow, Rus-

sian Federation, Nedra Publ., 389 p. (In Russian). 
4. Noskov V.I. Kontrol’ i diagnostika motor-vagonnykch poezdov s ispol’zovaniem neyronnykch setey. / V.I. 

Noskov, M.V. Lipchanskiy, V.S. Blindag // Nauk. tekh. zb. “Komunal’ne gospodarstvo mist”. – Khar’kov: KhNAMG. 

– 2011. – Vyp.101. – pp. 278–283 

5. Lagutin V.M. Vyprobuvann’a elektrychnykch mashin i transformatoriv v elektroenergetychnykh systemakh: 

navch. posib. / V.M. Lagutin, V.Ts. Zelins’kiy, О.B. Burykin. – Vinnytc’a : VNTU, 2010. – 115 p. 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКЛ-ДІАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНІ 

Богомолов М.Ф., Чапля Д.В. 

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

культет біомедичної інженерії, Кафедра біомедичної інженерії E-mail: dmitrochaplya@gmail.com  

Розглядаються методологічні аспекти застосування лазерної спекл-діагностики як експрес-методу медичних 

досліджень. Розглядаються основні проблеми застосування методу, та можливі напрямки їх вирішення. 

Ключові слова: лазерна спекл-діагностика, коагуляція, спекл-оптика. 
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METHODOLOGY OF USING LASER SPECKL-DIAGNOSTICS IN MEDICINE 

Bogomolov M.F., Chaplya D.V. 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Faculty of Biomedical 

Engineering, Department of Biomedical Engineering E-mail: dmitrochaplya@gmail.com  

The paper deals with the methodological aspects of the use of laser speckle diagnostics as an express method of medical 

research. The main problems of the application of the method and possible directions of their solution are considered. 

Key words: laser speckle diagnostics, coagulation, speckle optics. 
 

АКТУАЛЬНСТЬ РОБОТИ. В основі застосування лазерних методів діагностики для вивчення фізіологічно-

го стану тканин, органів та клітин лежить той факт, що всі органічні макромолекули (білки, нуклеїнові кислоти 

та полісахариди), а також більшість жирних і амінокислот, нуклеотидів та їх попередників, що входять у клі-

тинні субстрати мають характерні «індивідуальні» спектри оптичного поглинання, відбивання, розсіювання та 

люмінесценції залежно від свого стану [1]. 

Спекл-методи широко використовуються для дослідження процесу коагуляції та мікроциркуляції крові, що 

дає змогу діагностувати значний спектр хвороб в тому числі онкологічні захворювання, артрит, парадонтит, ряд 

нейромоторних порушень наслідки яких впливають на мікроциркуляцію [2,3]. 

Метою цієї роботи є розгляд проблем застосування методу, та можливі напрямки їх вирішення. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Одним з методів дослідження коагуляції крові є спекл-

інтерферометрія на основі лазерних діодів з різними довжинами хвиль. Відображення і передача когерентного 

світла від біологічної системи може дати інформацію про її стан. У разі потрапляння крові в повітря відбуваєть-

ся зміна властивостей спекл-структур, які спостерігаються в процесі коагуляції. Це можна вивчити за допомо-

гою швидкості зміни в часі, контрастності, а також фрактальності патернів. Фрактальність спекл-патерну може 

бути досліджена за фрактальною розмірністю, яка може кількісно визначити рівень складності структури агре-

гації тромбоцитів і фібринової мережі, утвореної в процесі згортання крові. Крім того, динамічні характеристи-

ки руху крові також містять інформацію про хід процесу коагуляції. Фрактальність і динамічні характеристики 

досліджуються на основі спекл-структур, які спостерігаються в процесі коагуляції крові. Експериментальні ре-

зультати показують актуальність такого способу виявлення гемолізу і формування структури агрегації тромбо-

цитів і фібринової мережі в процесі коагуляції. Фрактальна розмірність (Fractal dimension - FD) — поняття фра-

ктальної геометрії, яка говорить про те наскільки повно фрактал заповнює простір, коли збільшувати його до 

дрібніших деталей. Фрактальні розмірності використовуються для характеристики широкого спектру об'єктів, в 

тому числі фізіологічних процесів людини і в медицині. Середня похідна (Average derivative - AD) – є оціноч-

ним параметром для аналізу часового контрасту біоспеклових зображень. Таким чином, АD можна використо-

вувати для дослідження динамічної характеристики руху крові. Характеристики спекл-патернів, що генерують-

ся кров'ю в процесі коагуляції, варіюються в залежності від гемолізу і формування структури агрегації тромбо-

цитів і фібринової сітки. Зокрема, фрактальний розмір (FD) спекл-патернів відображає зміну складності струк-

тури агрегації тромбоцитів і фібринової сітки. Припускається, що за допомогою цього показника можна оціни-

ти ступінь прогресу в згортанні крові. 

На рисунку 1 світло від джерела білого світла і LD (лазерні діоди) з 

довжинами хвиль 450 нм (синій), 532 нм (зелений), 650 нм (червоний) і 

780 нм (інфрачервоний) проходить через два поляризаційних фільтра 

(PF1 і PF2) і потім потрапляє на шар крові товщиною 20…220 мкм. Два 

поляризаційні фільтри використовуються для керування інтенсивністю 

світла, що потрапляє на об’єкт дослідження. Всі джерела світла, що ви-

користовуються в цьому дослідженні, випадковим чином поляризовані. 

Спочатку за допомогою PF1отримується лінійно поляризоване світло 

з випадково поляризованого світла, а потім регулюється його інтенсив-

ність за допомогою PF2. Світло, пропущене через шар крові, проходить 

через об'єктив камери і потім потрапляє в мікроскоп, який має збіль-

шення 180x. Таке збільшення підтверджено попередніми експеримента-

ми як оптимальне для вивчення еритроцитів (RBCs), структури агрегації 

тромбоцитів і фібринової сітки. Персональний комп'ютер використову-

ється для аналізу даних зображення і відображення карт FD і AD суб'єкта [4]. 

Основними проблемами такого методу аналізу є складність моделювання математичної залежності зміни 

контрасності певних ділянок спекл-зображення і кількості фібринових зв'язків і агрегації тромбоцитів. Для 

встановлення такої залежності потрібно проводити велику кількість кореляційних досліджень.  

Також цей метод є інвазивним, оскільки потребує забору крові досліджуваного. 

Основними перевагами такого методу є отримання великої кількості показників одночасно, можливість 

уникнути використання хімічних реагентів, експресність. 

Також одним з використань методу лазерної спекл-діагностики є дослідження мікроцируляції крові. 

В роботі [3] вдалося досліджувати стан лабораторних щурів, під час моделювання артриту кінцівки.  

Згідно отриманих результатів, спекл-оптичні дослідження показували реальний перебіг хвороби у піддослі-

дних, що дає змогу судити про можливість використовувати такий метод в якості діагностики. 

Схожі діагностичні методи вже використовуються для дослідження мікроциркуляції крові і в кінцівках людини 

 
Рисунок 1 – Принципова схема оп-

тичної системи для виявлення і 

передачі спекл-структур 
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[5]. Однак такий метод є дуже чутливим до артефактів і завад що генеруються як самим учасником так і оточу-

ючим середовищем. В роботі [6] показано, що навіть найменші зміни поверхні (дотик) сильно змінюють спекл-

картину. А отже і дихальні рухи пацієнта і зовнішнє освітлення і частинки пилу в повітрі негативно впливати-

муть на отримання якісного дослідження мікроциркуляції. Для того щоб мінімізувати ці фактори використову-

ють контрольний сигнал який знімають з ділянки шкіри пацієнта що заклеєна клейкою стрічкою (тим самим це 

виключає лише ланку мікроциркуляції) і тоді з сигналу видаляють частку завад і отримують чисту картину мік-

роциркуляції. Однак такий варіант динамічного дослідження все ще є маловивченим і потребує подальшого 

вдосконалення методики. 

ВИСНОВКИ. Лазерна спекл-діагностика новітній метод медичної діагностики, що дозволяє динамічно дос-

ліджувати мікроциркуляцію крові, її згортання, а  також процеси що протікають в інших біологічних рідинах.  

Цей метод має ряд переваг, зокрема: експресність і можливість уникнути використання хімічних реагентів, од-

нак для широкого застосування у клінічній практиці потрібно доопрацювати методолгічні аспекти проведення 

дослідження. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних цифрових системах автоматичного управління авіаційних двигунів 

(САУ ГТД) підвищення надійності в льотних умовах досягається через створення алгоритмічної інформаційної 

надмірності із застосуванням вбудованої в САУ бортовий математичної моделі двигуна. Одним з підходів до 

узагальненої оцінки стану технічних систем є визначення кількості інформації, що характеризує рівень працез-

датності об’єкта при його контролі. Актуальною задачею сучасних цифрових САУ ГТД є забезпечення відмо-

востійкості алгоритмів [1]. Зокрема, виникає проблема ідентифікації відмови вимірювальних датчиків з пода-

льшим заміщенням некоректної інформації. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для розв’язання даної задачі пропонується використання бор-

тової математичної моделі авіаційного двигуна, наприклад, ТВ3-117, яка повинна бути адаптована до змін ста-

ну об’єкта [2–4]. 

Діагностика і парирування відмов датчиків витрати палива (GT) здійснюються на основі застосування алго-

ритмів Калман-фільтрації з вбудованою логікою виявлення та локалізації відмови вимірювального каналу. Мо-

жливість застосування фільтрів Калмана в LABEM розглянутого класу доведена на основі статистичної оброб-

ки даних натурних випробувань двигуна [5]. 

На вході математичної моделі двигуна підключається відмовостійкий блок Калман-фільтрації, що включає 

математичну модель каналу дозувальної голки, що дозволяє отримати розрахункове значення витрати палива за 

отриманим із системи автоматичного управління керуючому сигналу положення поршня дозуючої голки (xзад). 

Вихідним сигналом моделі дозуючої голки є прогнозоване (модельне) значення положення поршня x, яке пода-

ється на вхід моделі диференціального клапана (регулятора перепаду тиску), де і перетвориться на сигнал GT. 

Рекурсивний фільтр Калмана підключено на виході моделі дозуючої голки. Його необхідність обумовлена 

наявністю зовнішніх і внутрішніх перешкод у каналі дозуючої голки. Фільтр Калмана є пропорційною ланкою 

зі змінним коефіцієнтом підсилення, який визначається в реальному часі у результаті рішення задачі мінімізації 

математичного очікування квадрата помилки ідентифікованого параметра x з урахуванням отриманої його оп-

тимальної оцінки optx  у попередній момент. Коефіцієнт Калмана задає розподіл усіх співвідношень модельної 

(розрахункової прогнозованої) і виміряної датчиком складових в оптимальній оцінці переміщення поршня [6]. 

Оскільки виміряне значення використовується при отриманні оптимальної оцінки, актуальною задачею є за-

безпечення надійного виявлення і локалізації несправних вимірювальних каналів виявлення та локалізації від-

мов, для чого пропонується в алгоритми Калман-фільтрації включати додаткову логіку. Пропонується також 

для оцінки точності вимірювання групи датчиків використовувати банки фільтрів Калмана (рис. 1) [7], що до-

зволяють генерувати вектор (матрицю-стовпець) відхилень: 

;
i

i i
opt mv ε x z                 (1) 

де для i-датчика: ε
i
 – помилка оцінки, 

i

optx  
– оптимальні оцінка (на 

виході відповідного фільтра Калмана), 
i
mvz

 
– виміряне значення 

переміщення поршня. 

Для ідентифікації відмови датчиків обчислюється матриця зва-

жених сум квадратів відхилень WSSR (Weighted Sum of the Squares 

of Residuals), яку називають також ознакою або сигнатурою відмо-

ви [5, 6], за допомогою матричного рівняння: 

 
;

T
i i i
ri

i


S

W ε ε
WSSR               (2) 

де матриця 
2

i idiag  S   σ . 

Вектор σ
i
 становить стандартні (паспортні) відхилення i-датчика 

і нормує вектор відхилень. Матриця скалярних вагових коефіцієн-

тів Wr включає параметри інженерної настройки, які вибираються 

таким чином, щоб рівень елементів матриці WSSR не перевищував 

заданого порогового значення в стані, коли всі датчики справні. 

Якщо Wr – одинична матриця і дотримується рівність    ε
i
 = σ

i
 

відповідний елемент матриці WSSR дорівнює числу вимірюваль-

них каналів у даній групі. Для випадку ε
i
 ≠ σ

i
 застосовна спрощена формула: 

2

2
.WSSR




                  (3) 

Варто зазначити, що для одного каналу двоканального датчика також є справедливим вираз (3). Для вияв-

лення відмови каналу одного датчика відповідний йому WSSR порівнюється з граничним значенням, величина 

якого вибирається шляхом експертної оцінки на основі статистичної обробки експериментальних даних для 

індивідуального двигуна. Також слід ураховувати, що мала величина порогового значення може призвести до 

помилкових спрацьовувань, значна – до зменшення чутливості системи до відмов. У [7, 8] рекомендується ви-

бирати сигнатуру відмови в діапазоні 1,5...2. У даній роботі був обраний поріг, що дорівнює двом. Алгоритм 

виявлення та локалізації відмови каналу датчика ходу поршня проілюстрований в табл. 1. 
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Рисунок 1 – Структура банку фільтрів 

Калмана 
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Таблиця 1 – Алгоритм виявлення та локалізації відмови каналу двоканального датчика 

WSSR1 WSSR2 Ситуація На вихід надходить 

≤ 2 ≤ 2 Обидва канали справні Відфільтроване (по Калману) вимірювання каналу з найменшим 

WSSR 

≤ 2 ≥ 2 Відмова другого каналу Відфільтроване (по Калману) вимірювання першого каналу 

≥ 2 ≤ 2 Відмова першого каналу Відфільтроване (по Калману) вимірювання другого каналу 

≥ 2 ≥ 2 Обидва канали відмовили Модельне значення переміщення поршня x 

 

ВИСНОВКИ. Таким чином, розроблено алгоритм виявлення та локалізації відмови каналу двоканального 

датчика витрати палива авіаційного двигуна ТВ3-117, за допомогою якого визначається вихідний сигнал у різ-

них ситуаціях, а саме: коли обидва канали справні, коли відмовив один з двох каналів, коли обидва канали від-

мовили. 
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Рассматривается технология интеграции периферийных устройств – сенсоров и актуаторов в SCADA-систему 

автоматизации на основе WiFi-модуля Esp8266, инструментального пакета LabView2020 и OPC-сервера по про-

токолу Modbus TCP/IP. 
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DATALOGGING AND SUPERVISORY CONTROL SYSTEM BASED ON ESP8266 AND LABVIEW WITH 

MODBUS TCP/IP PROTOCOL FOR LABORATORY PRACTICE 

Holovchenko D.S., Dymytrov Y.Y., Kurkov M.D., Kubov V.I.,  
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine. E-mail: deepdows@gmail.com. 
Considered the technology of linking field devices - sensors and actuators to SCADA-system, based on the Esp8266 

WiFi-module, LabView2020 toolkit and the OPC server via the Modbus TCP/IP protocol. 

Key words: SCADA, ESP8266, LabView, DSC, Modbus, WiFi-module. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ Необходимым элементом подготовки специалиста по системам автоматизации 

является изучение и получение практического опыта по программированию и настройке аппаратно-

программных комплексов и, так называемых, SCADA-систем (Supervisory Control And Data Acquisition -  дис-

петчерский контроль и опрос данных). При организации обучения, по соответствующим разделам дисциплин 

возникает ряд проблем, как организационного, так и финансового характера.  

Прежде всего, многочисленные производители аппаратуры стремятся использовать свои собственные ли-

цензионные программные продукты и проприетарные – закрытые, протоколы обмена с периферийным обору-

дованием. Мало кто из украинских университетов может позволить себе приобрести комплексы аппаратных и 

программных продуктов сразу от нескольких именитых фирм, реально присутствующих на местном рынке 
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средств автоматизации. Например, таких как Siemens, Schneider, Lenze, ABB, ОВЕН и ряда других производи-

телей.  

Кроме того, профессиональное программное обеспечение для программирования и сопровождения систем 

автоматизации чрезвычайно требовательно к характеристикам компьютеров, используемых для такого рода 

задач, и требует значительных финансовых затрат.  

В связи с этим возникает проблема поиска приемлемых по сложности и стоимости, но при этом достаточно 

универсальных решений, для организации учебного процесса.  

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ. Движимые желанием максимально угодить запросам потенциальных холдеров спе-

циальности автоматизации Юга Украины, мы в течение нескольких лет осуществляли поиск и исследование 

средства разработки и программирования SCADA-систем на предмет пригодности для задач обучения. Среди 

исследованных нами средств были:  

- Пакет Tia Portal в составе: Simatic Step7 и Simatic WinCC от Siemens – ориентировано под оборудова-

ние Siemens, требуется лицензия и очень высокие требования к производительности компьютеров.  

- TraceMode – ориентировано под аппаратные средства с открытыми протоколами. Имеются бесплатные 

демо-версии, но некоторые функциональные возможности только обозначены, но не проработаны. Например, 

возможность разработки Ladder Diagrams – аналога релейных схем. 

- MasterSCADA - ориентировано под аппаратные средства с открытыми протоколам, но чаще всего ас-

социируется с аппаратной платформой ОВЕН. Имеются бесплатные демо-версии. На наш взгляд, достаточно 

перспективная разработка, но еще несколько “сырая” для внедрения в учебный процесс. В частности, суще-

ствующие версии этой системы радикально различаются организацией интерфейса разработчика, т.е. отсут-

ствует преемственность этого интерфейса.  

- LabView2020 [1] – новая версия очень популярной среды визуального программирования виртуальных 

инструментов от National Instruments. В последних версиях этого продукта появились средства для разработки 

полноценных SCADA-систем промышленной автоматизации, так называемые DSC-модули (Datalogging and 

Supervisory Control) [2]. Имеются бесплатные демо-версии продукта. Приятной особенностью LabView DSC, по 

сравнению с другими SCADA-пакетами является интуитивно понятный и отточенный годами интерфейс разра-

ботчика, и обилие инструментов для цифровой обработки, и визуализации результатов измерений. Это создает 

предпосылки для внедрения именно этого пакета в качестве средства по обучению и разработке визуальных 

HMI-интерфейсов (Human - Machine Interface) систем автоматизации.. 
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ. Инструментальный пакет LabView был задуман как средство облегчения 

взаимодействия пользователя с виртуальными инструментами, созданными путем интеграции универсального 

персонального компьютера со специализированными аппаратными модулями производства фирмы National 

Instruments. Эти модули значительно дешевле, чем аналогичные средства систем промышленной автоматиза-

ции, но, тем не менее, достаточно дороги. Поэтому было принято решение использовать недорогие WiFi-

модули Esp8266 в качестве периферийных контроллеров для учебной SCADA-системы, построенной на основе 

пакета LabView.  

На рис.1 показана схема функциональных связей в предлагаемой системе. 

 
Рис.1 – Функциональные связи элементов системы автоматизации с периферийными устройствами. 

К WiFi-модулю Esp8266 [3] подключаются необходимые сенсоры контроля состояния объекта управления и 

окружающей среды, а также исполнительные устройства – актуаторы (двигатели, заслонки, нагреватели и т.п.). 

Работа модуля осуществляется под управлением программы, разработанной в пакете Arduino [4] с расширением 

IDE для Esp8266 [5].  

Взаимодействие модуля со SCADA-системой осуществляется по стандартному протоколу Modbus tcp/ip. В 

качестве прототипа для реализации этого протокола была выбран вариант из работы [6]. В частности, в  про-

грамме реализована обработка минимально набора коммуникационных функций через Holding Registers. А 

именно, только функций чтения и записи этих регистров (03, 06, 16).  

Модуль Esp8266 может быть сконфигурирован в трех вариантах: клиент, точка доступа, клиент и одновре-

менно точка доступа. В зависимости от конфигурации можно работать в сети образованной только двумя 

устройствами - WiFi-модулем и персональным компьютером со SCADA-системой и WiFi-адаптером, или же с 
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тремя устройствами – к двум устройствам добавляется внешний WiFi-маршрутизатор. На рис.1 показан по-

следний вариант. 

OPC-сервер (включен в комплект DSC) упрощает организацию и настройку взаимодействия внешнего обо-

рудования со SCADA-системой. В частности позволяет абстрагироваться в самой SCADA-программе от прото-

кола, физических адресов, форматов данных и ряда других “второстепенных” деталей. OPC-сервер делает эту 

рутинную работу сам. Естественно, OPC-сервер должен быть правильно сконфигурирован. 

SCADA-программа получает данные от OPC-сервера, или передает их OPC-серверу, и осуществляет визуа-

лизацию работы системы автоматизации на экране. Для облегчения построения элементов визуального интер-

фейса в DSC-модуле имеется обширная библиотека анимированных элементов для различных областей приме-

нения. DSC модуль, как и любая SCADA-система содержит функционал для ведения архивов. Это позволяет 

построить полноценную SCADA-систему, не уступающую по функциональности любым другим альтернатив-

ным решениям. 

Для облегчения программирования Esp8266, его программное обеспечение разделено на три модуля: глав-

ный модуль, в котором реализуется функционал по опросу сенсоров и управлению актуаторами; вспомогатель-

ный модуль, отвечающий за поддержку протокола Modbus tcp/ip; вспомогательный модуль ответственный за 

настройку параметров модуля под параметры конкретной сети через Web-интерфейс.   

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Основным результатом работы является практическое подтверждение 

возможности построения системы, пригодной как для учебных задач построения SCADA-систем, так и для за-

дач обработки данных, на основе доступных программных и аппаратных средств. Мы рекомендуем использо-

вать в качестве программной основы пакет LabView2020 с модулем DSC2020 и пакет Arduino IDE, а в качестве 

аппаратной основы – WiFi-модуль Esp8266, с подключаемыми к нему периферийными устройствами. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВИБРАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Демянчук В.В. Научный руководитель работы – Ноженко В.Ю., к.т.н. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: vicademyanchuk@gmail.com 

Рассмотрена вибрационная площадка с двухвальными дебалансными вибровозбудителями, применяемая на 

производствах железобетонных изделий для уплотнения бетонных смесей в форме. Отмечены основные недо-

статки таких виброплощадок. Предложена модернизация существующего электропривода вибрационной пло-

щадки за счет использования автоматизированного электропривода установки и подсистемы контроля вибра-

ционных параметров. 

Ключевые слова: электропривод, модернизация, преобразователь частоты, виброплощадка.  

 

MODERNIZATION OF THE ELECTRIC DRIVE SYSTEM OF THE VIBRATION PLATE  

FOR COMPACTING CONCRETE MIX  

Demianchuk V. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: vicademyanchuk@gmail.com 

A vibration platform with twin-shaft unbalanced vibration exciters, used in the production of reinforced concrete prod-

ucts for compacting concrete mixtures in a mold, is considered. The main disadvantages of such vibrating platforms are 

noted. The modernization of the existing electric drive of the vibration platform through the use of an automated electric 

drive of the installation and a subsystem for monitoring vibration parameters is proposed. 

Кey words: electric drive, modernization, frequency converter, vibration platform. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Развитие современного строительства характеризуется использованием разли-

чных материалов и изделий, которые отличаются по виду сырья, технологическими свойствами, назначением. 

Одними из распространенных были и остаются железобетонные изделия (ЖБИ) и конструкции, которые харак-
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теризуются рядом преимуществ и физических свойств по сравнению с современными строительными материа-

лами. 

Достижения необходимых качественных показателей ЖБИ возможно лишь при четком последовательном 

выполнении операций технологического процесса, а именно операции уплотнения бетонной смеси, которая 

считается одной из ключевых в общем технологическом процессе [1]. 

Уплотнения бетонной смеси с помощью вибрационных площадок выполняется в большинстве случаев на 

устаревшем оборудовании с неэффективным управлением технологии производства и имеет ряд недостатков 

[2–4], а именно: быстрый выход из строя оборудования при прямом пусковые, значительные затраты на ремонт 

и обслуживание оборудования электропривода, отсутствие приборов для контроля вибраций, неэффективное 

управление работой вибрационной площадки и др. 

Все это негативно влияет на качество готовой продукции и требует значительных затрат на обслуживание 

технологического оборудования. Эффективным решением данной проблемы является использование частотно-

регулируемого электропривода на базе системы ПЧ-АД [5], с помощью которой возможно уменьшить затраты 

на обслуживание технологического оборудования и улучшить качественные показатели ЖБИ. 

Целью работы является повышение эффективности работы вибрационной площадки для уплотнения бетон-

ной смеси за счет использования автоматизированного электропривода установки и подсистемы контроля виб-

рационных параметров. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве объекта исследования рассмотрена установка 

для уплотнения бетонных смесей при изготовлении шпал Ш 1-1 для железных дорог, которая состоит из двух 

вибрационных площадок с вертикально направленными колебаниями [2–4], двух маслостанций и двух рольган-

гов. 

Согласно [1] процесс уплотнения бетонной смеси состоит из двух основных стадий. Первая стадия характе-

ризуется образованием однородной массы с насыпной бетонной смеси и удалением основного количества воз-

духа. На второй стадии происходит сближение частиц заполнителя, удаление воздуха, еще осталось и оконча-

ния осадки бетонной смеси. Поэтому каждая стадия уплотнения железобетонных шпал выполняется с разной 

продолжительностью, частотой, амплитудой колебаний на отдельной виброплощадке с одинаковыми техничес-

кими характеристиками (номинальная грузоподъемность – 9 т; число блоков – 8 шт; колебания рабочего органа 

– гармонические, вертикально направленные; частота колебаний – 50 Гц; амплитуда колебаний – 0,2...0,6 мм; 

способ крепления форм – магнитный; установленная мощность – кВт 60) [2, 4]. 

Для устранения перечисленных не-

достатков базовой системы предлагае-

тся модернизация существующего 

электропривода за счет использования 

преобразователя частоты и исключе-

ние из работы одной вибрационной 

площадки. Функциональная схема ав-

томатизированной системы управле-

ния представлена на рисунке 1. 

Шкаф управления для данной сис-

темы выполняет следующие функции: 

– формирование управляющих воз-

действий на электрические двигатели 

вибрационной площадки в соответст-

вии с заданием оператора; 

– защита электромеханического 

оборудования; 

– измерение параметров с помо-

щью встроенных в преобразователь 

частоты измерительных элементов; 

– формирование управляющих воз-

действий в соответствии с процессом 

уплотнения бетонной смеси. 

Процесс управления работой вибрационной площадки выполняется с помощью пульта управления в руч-

ном и автоматическом режимах, содержащий кнопки для включения и выключения оборудования, кнопки для 

переключения режимов работы. Устройство сбора данных, поступающих с датчиков, содержит кнопки и инди-

каторы контроля параметров вибраций. 

Одним из слабых мест в системе электропривода являются карданные валы, которые выходят из строя во 

время работы, когда разбиваются подшипники в виброблоке. В связи с этим изменяются значения амплитуды 

вибрации, что недопустимо согласно технологическому процессу уплотнения. Поэтому для того, чтобы заранее 

предусмотреть выход из строя подшипников и карданных валов в системе установлены датчики вибраций для 

измерения амплитуды и частоты каждого вибрационного блока отдельно и установки в целом. 

Для сравнения экономических показателей базового и модернизированной систем электропривода было ра-
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Рисунок 2 – Функциональная схема системы управления вибрацион-

ной площадки:  

АВ – автоматический выключатель; ПЧ – преобразователь частоты;  

В – вентилятор; ЭД1, ЭД2 – электрические двигатели; С1, С2 – синх-

ронизаторы; ДВ1-ДВ9 – датчики вибраций 
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ссчитано годовые затраты на обслуживание и ремонт базового оборудования 605315,8гппC   грн, капитальные 

затраты на модернизацию электропривода вибрационной установки: 

168600 29505 198105в П ТРК С З      грн.,                  (1) 

где ПC  – себестоимость модернизированного объекта, ТРЗ  – расходы на транспорт, а также на монтаж и пуско-

наладочные работы нового оборудования. 

Определенный срок окупаемости проведенной модернизации: 

198105
1,225

605315,8 467697,31

в
ок

гпп гпо

К
Т

С С
  

 
 года,    (2) 

где гпоС  – годовые затраты на ремонт модернизированной системы при облегченном пусковые. 

ВЫВОДЫ. Проведенный расчет технико-экономических показателей базовой и предложенной систем элек-

тропривода для вибрационной площадки показал, что внедрение частотно-регулируемого электропривода на 

базе системы ПЧ-АД и подсистемы оперативного контроля вибраций установки и исключение из работы одной 

виброплощадках целесообразно, так как срок окупаемости составляет 1,225 года. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баженов Ю.М. Технология бетона: учебник. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2002. – 

500 с. 

2. Вибрации в технике: справочник в 6-ти т. – М.: Машиностроение, 1981. – Т. 4: Вибрационные машины и 

процессы. – 509 с. 

3. Сергеев В.П. Строительные машины и оборудование. – М.: Высшая школа, 1987. – 376 с. 

4. Ноженко В.Ю., Родькин Д.И., Ченчевой В.В. Процессы в электромеханической системе виброуплотнения 

бетонной смеси с дебалансным вибровозбудителем // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кремен-

чук: КрНУ, 2014. – Вип. 2 (26). – С. 24–30. 

5. Фираго Б. И., Павлячик Л. Б. Регулируемые электроприводы переменного тока. – Минск: Техноперспек-

тива, 2006. – 363 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ТРИХОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Носова Я.В., Носова Т.В.   

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина. E-mail: yana.nosova@nure.ua 

Приводятся результаты экспериментальных исследований области интереса врача-трихолога, а именно изобра-

жения участка окрашенной женской волосины светлого цвета. Разработано программное средство, с помощью 

которого осуществляется предварительная обработка изображения, а также подсчет количества пикселей пери-

метра участка волосины по величине которого можно судить о степени повреждения кутикулы волосины. 

Ключевые слова: изображение трихологическое, сегментация, волос. 

 

FEATURES OF TRICHOLOGICAL IMAGE PROCESSING 

Nosova Ya., Nosova T.   
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine, E-mail: yana.nosova@nure.ua 

The results of experimental studies of the area of interest of a trichologist, namely, an image of a section of a dyed fe-

male hair of a light color are presented. A software tool has been developed, with the help of which the preliminary pro-

cessing of the image is carried out, as well as the calculation of the number of pixels of the perimeter of the hair section, 

by the value of which one can judge the degree of damage to the hair cuticle. 

Key words: trichological image, segmentation, hair. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Изменения в состоянии волос является для врача признанными маркерами фи-

зиологических и патологических процессов. Широкий круг метаболических и трофических нарушений и неко-

торые психиатрические заболевания могут впервые клинически проявляться или сопровождаться изменениями 

плотности, свойств, цвета и структуры волос. 

Более 300 генетических состояний сопровождаются патологией волос, поэтому оценка состояния волос яв-

ляется простым начальным средством диагностики в дерматологии и генетике. Чаще всего дерматологами 

практикуется визуальный осмотр, он требует знаний, опыта и хорошей зрительной памяти [1]. 

Если диагноз не удается поставить сразу, то начинают проводить диагностические тесты, например, исполь-

зуя дерматологические методы осмотра и лабораторные анализы. Существует много методов и средств иссле-

дования состояния волос, чаще всего врачи работают с увеличенным изображением пораженного участка воло-

са. Так как увелмченное изображение волоса можно получить с помощью различных устройств таких, как ви-

зиограф, микроскоп, капилляроскоп, фотоаппарат, дерматоскоп, то существует необходимость в создании узко-

специализированных программных средств для обработки и анализа исследуемого участка изображений воло-

са. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Кутикула препятствует механическому и физическому 

воздействию на волосы. Здоровая кутикула хорошо отражает свет; волосы блестят, они эластичные и не лома-
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ется, выглядят эстетично. То есть, если рассматривать на цифровом изображении контур участка волоса, то 

можно оценивать состояние внешнего слоя: если контур будет достаточно гладкий - то волос здоровый и 

невредимый. В случае программной обработки изображения волоса, как биомедицинского изображения [2, 3], 

врачу-трихологу будет гораздо легче принимать решение о степени повреждения волос пациента, по сравнению 

с простым методом осмотра, или анализом увеличенного изображения с использованием дерматоскопа вруч-

ную. 

Визуализацией и программной обработкой биомедицинских изображений, включая сегментацию изображе-

ния и поиск диагностических критериев занималось много ученых и исследователей [4,5], поэтому проанализи-

ровав данные литературных источников представляется необходимым разработать программное средство для 

анализа степени повреждения волоса. 

Была разработана структурная схема модуля обработ-

ки трихологических изображений, которая состоит из 

биологического объекта – волоса, аппаратной части, про-

граммной части и врача-трихолога. 

В качестве блока регистрации изображения предлага-

ется выбрать капилляроскоп. Капилляроскоп Biobase 

group WXH-августе 1004 C, JOYMED TECH co., Ltd. 

Прибор рассчитан на оптическое увеличение до 550 раз, 

имеет цифровой и аналоговый интерфейсы. Для опреде-

ления геометрических размеров изображения предлагает-

ся использовать градуировочное стекло [6].  

Выполняется фотографирования выбранного участка 

волос на специальном стекле с шкалой, где цена деления 

заранее известна и составляет 0,001 мм. 

Программное средство создано в среде Matlab на ка-

федре биомедицинской инженерии Харьковского нацио-

нального университета радиоэлектроники и может обра-

батывать цифровые изображения в формате bmp. 

На первом этапе в созданном программном средстве загружается цифровое изображение фрагмента волоса, 

что соответствует области интереса врача трихолога. Предлагается исследовать участок размером один санти-

метр. Фазу волос можно определить только по форме корню, а степень повреждения лучше определять на ли-

нейном участке волоса, без утолщения. 

Для тестирования модуля обработки трихологического изображения было выбрано женскую окрашенную 

волосину светлого цвета в фазе катаген. 

Определение значений порогов для сегментации трихологического изображения выполнялось в интерактив-

ном режиме с помощью встроенного приложения Matlab Image processing and computer vision – инструмент 

Color Thresholder – в цветовом пространстве RGB. 

  
а б 

а –  выделение объекта, б –  выделение границ объекта толщиной 1 пиксель 

Рисунок 2 – Изображение участка волоса после программной обработки 

 

ВЫВОДЫ. Использование разработанного модуля обработки трихологический изображения уменьшит вре-

мя обследования и увеличит достоверность постановки диагноза по объективным критериям [7, 8]. Программ-

ная обработка цифрового изображения волос особенно важна в процессе лечения, когда проводится оценка сте-

пени повреждения волос в динамике. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Дослідження судин та мікроциркуляції під впливом різних факторів залишаєть-

ся актуальною проблемою і дозволяє виявляти закономірності в аспекті дизфункції цієї важливої ланки органі-

зму. Інформація про мікроциркуляцію може знадобитися, якщо у людини є патологія, яка зачіпає кровоносні 

судини мозку, серця, легень, нирок, кінцівок або інших частин тіла. Медичні працівники можуть використову-

вати данні цих досліджень, щоб дізнатися більше про стан хворого і вибрати найкращий спосіб лікування. Тому 

важливо обрати кращий метод дослідження судин для конкретної проблеми. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Комп'ютерна томографія (КТ) - це метод візуалізації на основі 

використання рентгенівських фотонів для отримання зображення за допомогою цифрової реконструкції. Осно-

вними елементами комп'ютерного томографа є рентгенівська трубка і детектори. Рентгенівська трубка випускає 

рентгенівський промінь, який проходить через пацієнта. Цей промінь вловлюється детекторами і реконструю-

ється для отримання двох-або тривимірного зображення[1]. 

Для дослідження судин КТ проводиться з ін'єкцією спеціального барвника. Барвник вводиться через внут-

рішньовенну лінію в руці. Найчастіше в КТ-дослідженнях використовуються внутрішньовенні і пероральні ко-

нтрастні речовини. Багато патології, такі як кровотечі, крововиливи або новоутворення, стають більш очевид-

ними при проведенні контрастної перфузії. 

Метод лазерної спекл-контрастної візуалізації (ЛСКВ) є порівняно простим і досить перспективним для до-

слідження морфологічних і функціональних змін кровотоку і перфузії біологічних тканин in vivo. Основу мето-

ду складає статистичний аналіз інтерференційних спекл-картин, утворюються на поверхні випадково-

неоднорідного напівпрозорого середовища в результаті розсіювання лазерного випромінювання. ЛСКВ успіш-

но використовується для візуалізації кровотоку і лімфотоку в пухлинних тканинах, оцінки впливу алергенів і 

оптичних просвітлюючих агентів на мікроциркуляцію крові в шкірі, моніторингу мозкового кровотоку, моніто-

рингу перфузії шкіри тощо[2]. 

Фактично лазерні спекли є випадковою інтерференційної картиною, що виникає внаслідок взаємодії когере-

нтного світла з розсіюючою поверхнею і / або з напівпрозорим негомогенним середовищем. В умовах експери-

ментального спостереження зображення, що формується на кожному пікселі фотодетектора є суперпозицією 

безлічі амплітудних функцій розсіювання, кожна з яких виникає від різних точок розсіювання середовища. Та-
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ким чином, функції розсіювання мають різні фази, що і призводить до виникнення випадкової інтерференційної 

картини, що отримала назву спекла або спекл-структури. Зміни локальної динаміки в спостережуваному об'єкті 

(рух розсіюють частинок) призводить до флуктуацій спекл-структури. Детектування подібної спекл-структури 

за допомогою камери з кінцевим часом експозиції призводить до розмиття одержуваного спекл-зображення в 

областях, відповідних руху розсіюють частинок. Більш того, чим інтенсивніше рух в спостережуваному об'єкті, 

тим більше розмитим буде спекл-зображення реєстроване камерою. Статистичний аналіз спекл-структури до-

зволяє оцінити середню швидкість частинок в середовищі[2]. 

До основних причин проведення діагностики судин відносять: 

 Виявлення аневризми (кровоносну судину, яка збільшилася і може бути розірвана); 

 Щоб знайти звужені через атеросклероз кровоносні судини;  

 Щоб знайти аномальні утворення кровоносних судин у мозку; 

 Виявлення кровоносних судин, пошкоджених травмою; 

 Щоб знайти згустки крові, які могли утворитися в венах ніг і потрапити в легені; 

 Оцінка пухлини, яка живиться кровоносними судинами. 

Отже обидва методи можливо використовувати для отримання даних про стан судин, але їх типи цих даних  

будуть різні. В КТ ми отримуємо тривимірне зображення кровоносних структур на ділянці що нас цікавить. В 

ЛСКВ інформація буде надходити в реальному часі та в кольорі. 

Стисло охарактеризувати методи, їх переваги та недоліки можна охарактеризувати за допомогою таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Порівняння методів 

Назва методу Лазерна спекл-контрастна візуалізація Комп'ютерна томографія 

Тип випромінювання He-Ne лазер, довжина хвилі 633 нм Рентгенівське випромінювання, довжина хви-

лі від 10
-3

  до 10
-8

 нм 

Максимальна область 

діагностики  

15см х 20см Можлива довільна область, але для збережен-

ня якості зображення потрібно збільшувати 

кількість опромінення 

Максимальне розши-

рення 

568 x 760 пікселів 512 × 512 пікселів 

Отримані данні після 

дослідження 

Кольорове зображення що відображає 

мікроциркуляцію крові в данний час 

Тривимірне зображення 

 

Час дослідження 0,04сек. – з’являється перший кадр Від 10 сек до години в залежності від об’єму  

Шкода для організму Перший клас лазерного опромінення, 

безпечний 

При коронарній опромінення до 10,7 мЗв 

Додаткова підготовка Відсутня ін'єкція спеціального барвника в вену 

 

Крім того метод ЛСКВ не має протипоказань на відміну від КТ діагностики яку не можна робити: 

 При алергії на контрастну речовину 

 При хворобах нирок(можуть бути ускладнення через контрастну речовину) 

 Вагітним жінкам 

 Якщо не бажане отримання опромінення 

ВИСНОВКИ. Не зважаючи на те, що метод лазерної спекл-контрастної візуалізації знаходяться на етапі роз-

витку, він вже знаходять широке застосування в наукових дослідженнях в області фізіології і патофізіології 

кровообігу. Це дозволяє вже сьогодні ставити і вирішувати певні прикладні медичні та медикотехнічні завдан-

ня. Використання комп’ютерної томографії для дослідження судин хоч і дає змогу лікарям отримувати інфор-

мацію про кровоносні структури, має ряд зазначених недоліків. Саме тому потрібно активно впроваджувати 

оптичні неінвазивні методи дослідження процесів мікрогемодінаміки та судин. 
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эволюционного прототипирования (RAD) для жизненного цикла проектирования программных продуктов в 

дипломном проектировании.    

Ключевые слова: жизненный цикл, модель, программный проект, система. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Производство программного обеспечения имеет разработанные и утвержден-

ные модели выполнения программных проектов. Дипломное проектирование имеет свои особенности обуслов-

ленные участием единой персоны во всех ролях создаваемого дипломного проекта. Целью данной работы явля-

ется оценка моделей жизненного цикла проектирования программных продуктов с точки зрения дипломного 

проектирования. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Процессы жизненного цикла стандарта ISO/IEC 

12207:1996 [1], описывают процессы в основном, вспомогательном и организационном ситуациях, Стандартцая 

модель, адаптированная к процессу создания дипломного проекта, может включать в себя процессы определе-

ния требований, проектирования или разработки,  также верификацию, валидацию, тестирование с участием 

руководителя проекта и окончательное выполнение. Переход между процессами определяет как руководитель, 

так и исполнитель, основываясь на входных и выходных данных каждого этапа. Программный продукт разви-

вается в направлении добавления нефункциональных требований к системе, связанных с защитой и безопасно-

стью данных, несанкционированным доступом к ним и др. 

К широко используемым типам моделей жизненного цикла относятся следующие: каскадная, инкрементная, 

спиральная, эволюционная, модель быстрой разработки приложений RAD [1]. Оценим их применимость для 

дипломного проектирования. 

Каскадная модель жизненного цикла работы и задачи разработки выполняются в некоторой последователь-

ности. Возвращение к начальному процессу возможно после сопровождения и исправления ошибо, а оператив-

ное изменение программных решений невозможно. К тому же характерны: большой отрезок времени между 

обнаружением ошибки на этапе проектирования и временем обнаружения уже после сдачи на сопровождении, 

что недопустимо для дипломной работы. По решению руководителя проекта, применение возможно если нуж-

но создание пилотного проекта программного обеспечения с целью проверки реализованных функций. 

Инкрементная модель дает вариант программного продукта, как законченной промежуточной версии, при 

выполнении задач процесса разработки последовательно или частично параллельно для некоторых неосновных 

программных решений версии. Достоинствами инкрементной модели состоят в параллельной реализации со-

провождения, организационных процессов, эксплуатации с процессами разработки как частично реализован-

ных требований в каждой промежуточной версии, так и вплоть до законченного варианта системы. Также си-

стема декомпозируется на отдельные составные части, которые можно реализовывать как самостоятельные пи-

лотные или готовые продукты. Недостаток применения инкрементной модели жизненного цикла в необходи-

мости реализации сразу всех возможностей системы с начала проектирования.  

Для дипломного проектирования инкрементная модель жизненного цикла полезна возмоностью быстрой ре-

ализации части системы за счет создания промежуточной версии продукта; 

Спиральная модель жизненного цикла предлагает анализ проекта, включая неосновные программные реше-

ния версии на витке разработки, после чего проверка и оценка правильности решений позволяет двигаться на 

следующий виток разработки или предыдущий виток для доработки программного продукта по жизненному 

циклу проектирования программных продуктов дипломного проектирования.  

Такая схема позволяет оперативно, как только потребуется, вносить изменения в программный продукт, что 

является достоинством для дипломной работы, т.к. каждый виток спирали соответствует одной из версий раз-

работки системы.  

Эволюционная модель, как и дипломное проектирование, предполагает исследование предметной области и  

анализ по применению этой модели в реализации дипломного проектирования. Требования к программному 

продукту могут быть сформулированы частично. Эволюционное развитие системы проводится иттеративно, с 

получением промежуточной версии системы с проверкой реализации требований как в спиральной модели. 

Недостаток эволюционной модели в ориентации на программный продукт для несложных и не критических 

систем с реализацией функций системы, а требования могут быть сразу не определены полностью, что не соот-

ветствует концепции дипломного пропектирования.  

Модель эволюционного прототипирования или модель быстрой разработки приложений RAD (Rapid 

Application Development), это развитие эволюционной модели. Преимущества модели эволюционного прототи-

пирования жизненного цикла для дипломного проектирования: 

 быстрая частичная реализация функциональных возможностей системы для их тестрования; 
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 использование предыдущего продукта в развивающемся прототипе; 

 выделение функциональных частей для реализации в виде прототипа; 

 обратная связь с дипломным руководителем для уточнения функциональных требований; 

 упрощение изменений в отдельной функции. 

Модели жизненного цикла проектирования программных продуктов в дипломном проектировании могут 

вклюают возможности быстрого перехода по версиям, допускают быструю полную или частичную реализацию 

системы для тестирования или создания прототипа, возможность итеративного возврата к предыдущей версии 

программного продукта.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, оценивая сочетание возможностей отобранных  спиральной модели, эволюцион-

ной модели и модели эволюционного прототипирования (модели быстрой разработки приложений RAD), мож-

но сказать, что их применение является оптимальным для жизненного цикла проектирования программных 

продуктов в дипломном проектировании. 
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АНАЛІТИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТРИШАРОВОЇ 

ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ОВАЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ 

Сторожук Є.А.
 

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 

вул. Нестерова, 3, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: stevan@ukr.net 
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Запорізький національний університет  

вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600, Україна. E-mail: avk256@gmail.com  

Дано постановку і отримано точний розв’язок крайової задачі для тришарової довгої циліндричної оболонки 

овального поперечного перерізу при дії статичного навантаження. Систему розв’язувальних рівнянь записано 

на основі теорії пологих оболонок і гіпотези ламаної лінії. Деформування обшивок описується з використанням 

гіпотез Кірхгофа–Лява, а заповнювача – гіпотез Тимошенка. Отримано вирази для внутрішніх силових факторів 

і узагальнених переміщень незамкненої оболонки, навантаженої  рівномірним тиском. 

Ключові слова: тришарова оболонка, овал, аналітичний розв’язок, статичне навантаження. 

 

ANALYTICAL SOLUTION OF THE PROBLEM ON THE STRESS-STRAIN STATE OF A THREE-LAYER 

CYLINDRICAL SHELL OF OVAL CROSS SECTION  
Storozhuk E.A. 

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 
Kudin A.V. 

Zaporizhzhya National University. Zhykovsky Str. 66, Zaporizhzhya, 69600, Ukraine. E-mail: avk256@gmail.com 

The statement is given and the exact solution of the boundary value problem for a three-layer long cylindrical shell of 

an oval cross-section under the action of a static load is obtained. The system of solving equations is written based on 

the theory of shallow shells and the broken line hypothesis. The deformation of the skins is described using the 

Kirchhoff–Love hypotheses, and the filler – the Timoshenko hypotheses. Expressions for internal force factors and 

generalized displacements of an open shell loaded with uniform pressure are obtained. 

Key words: three-layer shell, oval, analytical solution, static load. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Шаруваті пластини та оболонки широко застосовуються в авіа- та суднобуду-

ванні, космічній техніці, цивільному будівництві, 

радіоелектроніці та інших галузях промисловості. 

Використання шаруватих конструкцій дозволяє 

забезпечити більш високу жорсткість та міцність 

порівняно з аналогічними одношаровими елемен-

тами конструкцій такої ж маси. Серед шаруватих 

елементів конструкцій значного поширення набу-

ли тришарові циліндричні оболонки. 

 МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Розглянемо нескінченно довгу незамкнену триша-

рову циліндричну оболонку з овальним попереч-

ним перерізом, навантажену рівномірним норма-

льним тиском інтенсивності constq   (рис. 1). Ві-

днесемо оболонку до криволінійної ортогональної 

системи координат ),,( zsx , де zsx ,,  – довжини 

твірної, напрямної і нормалі серединної поверхні 

 
Рисунок 1 – Незамкнена тришарова циліндрична обо-

лонка овального поперечного перерізу 
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заповнювача.  

Кривина овалу змінюється за законом:  skkk 00 2cos1  , де )/(2/1 00 bark  ; )/()(3 baba  ; 

ba,  – півосі поперечного перерізу. 

Систему розв’язувальних рівнянь отримаємо з варіаційного рівняння Лагранжа на основі співвідношень те-

орії пологих оболонок і гіпотези ламаної лінії [1]. Деформування обшивок описується з використанням гіпотез 

Кірхгофа–Лява, а заповнювача – гіпотез Тимошенка. За розв’язувальні функції прийнято тангенціальне пере-

міщення u  і прогин w  серединної поверхні заповнювача, а також кут повороту   його нормалі. 

Розподіл переміщень в межах обшивок і заповнювача на основі гіпотези ламаної записується в такому ви-

гляді: 

ds

dw
czcuu )()1(   ;   

ds

dw
czcuu )()2(   ;   zuu )3( ;   wwww  )3()2()1( .              (1) 

Тут величини з індексами 1 і 2 відносяться до зовнішньої і внутрішньої обшивок, а 3 – до заповнювача; 

ch 23   – товщина заповнювача. 

З умов стаціонарності функціоналу Лагранжа отримаємо рівняння рівноваги оболонки: 

0
ds

dN
;   0

2

2

 qkN
ds

Md
;   0)3( Q

ds

dH
,                                                    (2) 

де для випадку, коли обшивки мають однакову товщину ( 021 hhh  ) і виготовлені з одного і того ж матеріалу 

( 021 EEE  ; 021   ), внутрішні зусилля і моменти визначаються за формулами: 
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dw
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wd
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Проінтегрувавши перше рівняння рівноваги, отримаємо:  

constCwk
ds

du
DN N 








 1 .                                                                (4) 

З врахуванням співвідношень (3) і (4) запишемо друге і третє рівняння рівноваги в переміщеннях: 

;
3

3

24

4

1 qkN
sd

d
a

sd

wd
a 


   .042

2

323

3
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sd

d
b

sd

dw
b
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Тут  ;2
)0()0(

01 MN DDcha   ;22
)0()0(2)3(

2 KNM cDDcDa   ;
)0(

01 NDchb   ;
)3(

42 QDbb  .2
)0(2)3(

3 NM DcDb    

Розв’язавши систему (5), знайдемо прогин і кут повороту: 

;2cos 7605
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4
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де ;0/ 34
2  aa  ;/ 210 aaa   ;3013 baba   ;4024 baba   ;/ 335 abb   ;/ 346 abb   ;/ 2
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    ;//)( 2
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4
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4

46271  СCbCbB   ;2/)( 2
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;24/ 2
64 PbB   ;)4(16/)4( 22

0
3
021

2
0565   kkaCkbbB  ./)( 210 aCkqP   

Тангенціальне переміщення визначаємо за формулою:   

81 CdswkC
D

s
u

N

  .                                                                       (7) 

Сталі інтегрування 821 ,...,, CCC  знайдемо з граничних умов на повздовжніх краях оболонки. 

ВИСНОВКИ. Отримані в роботі точні значення внутрішніх силових факторів і узагальнених переміщень 

можуть бути використані при оцінці міцності і жорсткості тришарових елементів конструкцій овального попе-

речного перерізу, а також можуть бути еталонними для наближених і чисельних методів.  
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РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО ГАЛЬМА 

ДИСКОПОДІБНОЇ ФОРМИ 

Циганкова Г.А. 
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вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01033, Україна. E-mail: tsgk.anna@gmail.com  

Приведено розрахунок гальмівного електромагнітного моменту через потужність втрат від вихрових струмів в 

диску та порівняння з результатами розрахунку, зробленого по отриманих експериментально значеннях амплі-

туд гармонічних складових магнітної індукції в повітряному зазорі електродинамічного гальма. 

Ключові слова: гальмівний електромагнітний момент, густина струму, магнітна проникність, втрати. 

 

CALCULATION OF THE ELECTROMAGNETIC TORQUE OF 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 calculation of the braking electromagnetic torque due to the power of losses from eddy currents in the disk and 

comparison with the results of the calculation made on the experimentally obtained values of the amplitudes of the har-

monic components of magnetic induction in the air gap of the electrodynamic brake. 

Key words: braking electromagnetic torque, current density, magnetic permeability, losses. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для випробувань електродвигунів з метою контролю їх якості необхідними бу-

вають гальмівні пристрої для їх навантаження [1]. Серед таких пристроїв перспективними є дископодібні елек-

тродинамічні гальма, які мають просту конструкцію і технологію виготовлення. Для безпосереднього вимірю-

вання одного із основних параметрів двигуна - обертового моменту - використовується електродинамічне галь-

мо, яке навантажує досліджуваний двигун гальмівним моментом і дозволяє виміряти величину цього моменту. 

Метою роботи є розрахунок гальмівного електромагнітного моменту електродинамічного гальма, виходячи з 

потужності втрат від вихрових струмів в диску. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В електродинамічному гальмі вся підведена механічна енергія 

витрачається на покриття втрат в дисковому роторі та механічних втрат в підшипниках. Виходячи з цього,   га-

льмівний електромагнітний момент знайдено через потужність втрат від вихрових струмів в диску. Втратами за 

межами робочої зони знехтували, оскільки в реальному електродинамічному гальмі за межами робочої зони 

стаціонарне магнітне поле не збуджується. 

У кільцевому елементарному об’ємі дискового ротора розміром 2 r r z    на відстані r та  z від відповідних 

осей в тілі диску потужність втрат P  визначається квадратом діючого значення густини струму поділеному 

на електричну провідність і помножену на об’єм: 
ppP 

2

1
 . Після перетворень та використання знайдено-

го [2] значення густини струму p  ,  отримано 
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 , 

p  – число пар полюсів робочої гармонічної складової магнітного поля в зазорі електродинамічного гальма; d  

– товщина диску; еквd – еквівалентний зазор між сторонами індуктора електродинамічного гальма; 0m – магні-

тна проникність повітря; m – магнітна проникність диску;  – електропровідність матеріалу диску;        – 

кутова швидкість обертання диску; u – глибина проникнення змінного електромагнітного поля в матеріал дис-

ку; cpzB  – гармонічна складова вектора магнітної індукції стаціонарного магнітного поля. 

Знайдено потужність втрат в елементарному плоскому кільцевому об’ємі з розмірами внутрішнього ра-
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діусу 1r , зовнішнього радіусу 2r , товщиною z : 
2

1

r

r

S PdrP .    Проінтегрувавши потужність втрат по всій 

товщині диску по осьовій координаті від 
2


d

z до 
2


d

z , отримано значення потужності втрат по всій 

товщині робочої зони диску: 
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Проведено порівняння з результатами розрахунку гальмівного електромагнітного моменту, зробленого по 

отриманих експериментально [3] значеннях амплітуд гармонічних складових магнітної індукції в повітряному 

зазорі електродинамічного гальма. 

ВИСНОВКИ. Отримана формула для наближеного розрахунку моменту електродинамічного гальма дає мо-

жливість розрахувати електромагнітний момент в залежності від параметрів  матеріалу диску та розмірів його 

активної частини. Порівняння значень електромагнітного моменту, розрахованих за отриманою формулою, і 

експериментальних даних електромагнітного моменту показує задовільне співпадіння. Відхилення експеримен-

тальних значень від розрахованих не перевищує 10%.  
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ENDEOECOLOGICAL ASPECTS OF GLUTATHIONE INTERACTING WITH FREE  

RADICALS OF OXYGEN 

Solovyov V., Karpuk О.  
National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 

Kuznetsova T.  

Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University. E-mail:kuznetsova13tat@gmail.com 

Gladkyi V. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

Following the analysis of the results of quantum chemical simulation of interaction between a GSH molecule and oxy-

gen radicals •ОН and •ООˉ, it was found that it takes place through the acid-base mechanism, where GSH acts as a base 

towards •ОН, and as an acid towards •ООˉ. 

Key words: glutathione, hydroxyl radical, superoxide-anion-radical, quantum chemical program Firefly.   

 

ЕНДОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГЛУТАТІОНУ ІЗ ВІЛЬНИМИ  

РАДИКАЛАМИ КИСНЮ 

Соловйов В.В., Карпук О.В. 
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Кузнецова Т.Ю.  
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Гладкий В.В. 

Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського 

На основі аналізу результатів квантовохімічного моделювання взаємодії молекули GSH з радикалами кисню 

•ОН і •ООˉ встановлено, що вона відбувається за кислотно-основним механізмом, причому GSH по відношенню 

до •ОН виступає як основа, а по відношенню до •ООˉ– як кислота.  

Ключові слова: глутатіон, гідроксил-радикал, супероксид-аніон-радикал, квантовохімічна програма Firefly. 

 

THE RELEVANCE OF THE WORK. To decrease the negative effect of free oxygen radicals on a living organism 

practical medicine widely uses endogenous oxidants since they take part in the system of human organism protection 

from the aggressive action of free radicals, for example [1-2]. The lack of systematic investigations, especially at the 

molecular level, of antiradical activity of various antioxidants under their interaction with free radicals in biological 

systems not only determines availability of contradictory estimates in interpretation of the results of experimental regu-

larities [3-5] but also creates difficulties in development of general ideas concerning the mechanisms of interaction of 

antioxidants with free radicals and purposeful approach to the control of these processes which are applied to medical 

practice [6, 7]. The above said actualizes studying the antiradical activity of various antioxidants. 

Interaction of antioxidants with free radicals is determined by the influence of the great number of various interre-

lated kinetic processes which stabilization is rather problematic even in the experiment conditions. Thus, it seem urgent 

to study efficiency of the influence of endogenous antioxidants by simulating the mechanism of their interaction with 

free radicals by the methods of quantum chemistry in combination with experimental ones, in particular, with electro-

chemical method that allows not only obtaining the substantiation of the positive effect of using the antioxidants but 

also establishing potential significance of these substances as medical remedies. 

The work objective was investigation of antiradical properties of endogenous antioxidant glutathione (C10H17N3O6S) 

by simulation of the mechanism of its interaction with free radicals (hydroxyl radical (•OH) and superoxide-anion-

radical (•OO
-
 ). 

MATERIALS AND RESULTS OF RESEARCH. Human organism contains a nonenzymatic antioxidant system of 

cells protection from the influence of free radicals. The compounds with various properties appear as the system com-

ponents. One of such compounds is glutathione (GSH) [8] synthesized in each organism cell, but antiradical mechanism 

of its interaction with active oxygen forms at the microscopic level is not completely understood, except for certain re-

sults of macroscopic medical [9] and electrochemical [10] investigations which are unfortunately of phenomenological 

character and do not give a purposeful approach to such processes control. 

One of the key active forms of oxygen is •OO
-
 , which is formed when adding one electron to oxygen molecule in 

the basic state and can be a source of •OH formation in human organism; it may be the strongest oxidizer among free 
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oxygen radicals [11], thus •OH and •OO
-
 can 

exist simultaneously and be used for studying 

their interaction with glutathione for simula-

tion of its antioxidant activity. The above said 

has determined the choice of investigation 

objects. 

Theoretical study of the mechanism of 

GSH interaction with •OO
-
 and •OH is per-

formed with the help of the program module 

GAMESS (version of March 27, 2007) and 

program module Firefly 8 by the most modern 

unempirical quantum chemical method in the 

basis 6-31G** [12]. 

When GSH molecules interact with one 

•OO
-
 at the point of global minimum of full 

interaction energy there occurs redistribution 

of the charge of 702e with •OO
-
 to glutathione 

molecule through the atom of hydrogen 

H(23), indicating a possibility of efficient 

interaction of •OO
-
 with GSH, with probable 

formation of stable complexes (Fig. 1). Under 

analogous interaction with one •OH, on the 

contrary, there occurs an increase of electron 

density on oxygen atom of hydroxyl radical 

by 0.208e, as a result the bond length S(22) - 

H(23) increases in glutathione molecule from 

0.132 to 0.317 nm that points to the possibil-

ity of this atom breaking off GSH molecule 

and its further attachment to •OH with formation of water molecule 

(Fig. 2). 

Thus, the interaction of a molecule of studied antioxidant with 

free oxygen radicals initiates redistribution of electron density in the 

glutathione molecule in different directions (Fig. 3) [13]. 

To bring the results of quantum-chemical modeling closer to real 

conditions of interaction of the antioxidant molecule with •OH and 

•OO
-
 in human organism the authors performed simulation of water 

medium influence on the mechanism of GSH molecule interaction 

with free oxygen radicals in terms of Firefly 8 program. An analysis 

of results obtained has shown that the mechanism of electron density 

redistribution with allowance for water medium influence with die-

lectric constant e = 78.355 at T = 298 K within the continual model of 

the solvent PCM for these interactions remains almost unchanged, 

that is confirmed by comparison of charges distribution according to Lyovdin, corresponding distances in GSH, •OH, 

•OO
-
, as well as the values of activation energy of the reactions of GSH molecule interaction with •OH and •OO

-
  (Ta-

ble). 

 

Table 1 – Comparative distribution of charges q according to Lyovdin and activation energies Ea under  

GSH molecule interaction with free oxygen radicals at a point of global minimum 

Interaction 
q, a.o. 

Ea , kJ/mol 
S(22) H(23) O* 

GSH 

•OH 
Without PCM 0.045 0.215 -0.449 101 

PCM 0.036 0.222 -0.465 100 

•OO
-
 Without PCM -0.660 0.216 -0.206 17 

PCM -0.731 0.211 -0.187 7 

*Indicated atom of radical which directly interacts with atom H(23) of GSH molecule. 

 

CONCLUSIONS. Thus, the quantum chemical simulation of glutathione molecule interaction with •OH and •OO
-
 

has shown that, allowance for the influence of water medium do not practically influence redistribution of electron den-

sity of glutathione molecule and permit concluding that the studied reaction proceeds following the acid-base mecha-

nism, under these conditions GSH appears as acid in respect of •OH in accordance with the set scheme (Fig. 3).  

Thus, the mechanism of glutathione molecule interaction with •OH and •OO
-
 has been investigated. 

 
Fig. 1 – Scheme of interaction of GSH molecule with •OO

-
 (ar-

rows point to charges on atoms according to Lyovdin) 

 

 
Fig. 2 –  Scheme of interaction of GSH molecule with •OH (ar-

rows point to charges on atoms according to Lyovdin) 

 
Fig. 3 – Scheme of redistribution of elec-

tron density of GSH molecule as a result of 

interaction with radicals 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХНА ХРОНІЧНИЙ 

ХОЛЕЦИСТИТ У ЛІКАРНЯНИЙ ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Антонова О.І., Івко Ю.В.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: antonovaei@ukr.net 

Експериментально доведено ефективність впливу розробленої програми фізичної реабілітації, яка сприяла від-

новленню функції шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної, центральної та периферійної нервової сис-

тем хворих на хронічний холецистит.  

Ключові слова: хронічний холецистит, фізична реабілітація, якість життя. 

 

EFFECTIVENESS OF PHYSICAL REHABILITATION PROGRAM PATIENT CHRONIC 

CHOLECYSTITIS IN THE HOSPITAL PERIOD OF REHABILITATION 

Antonova O., Ivko Y.  

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: antonovaei@ukr.net 

The effectiveness of the developed physical rehabilitation program, which helped to restore the function of the gastroin-

testinal tract, cardiovascular, central and peripheral nervous systems of patients with chronic cholecystitis, has been ex-

perimentally proven. 

Key words: chronic cholecystitis, physical rehabilitation, quality of life. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Захворювання системи органів травлення належать до найбільш поширених як 

у нашій країні, так і у світі загалом. На сьогодні в індустріально розвинених країнах на хронічний холецистит і 

жовчокам’яну хворобу хворіють від 10 до 50 % дорослого населення, і їх частота має тенденцію до зростання. 

Останнім часом щорічно в Україні госпіталізують близько мільйона хворих на хронічний холецистит, а загаль-

на кількість ліжко-днів у стаціонарі становить понад 15 мільйонів, що свідчить про подальше збільшення за-

хворюваності на цю патологію [1; 2].  

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Мета дослідження: науково обґрунтувати, розробити і апро-

бувати програму фізичної терапії в комплексній реабілітації хворих з хронічними холециститами на стаціонар-

ному етапі лікування. Методи дослідження: аналіз і вивчення сучасних джерел наукової літератури та докуме-

нтальних матеріалів; клінічні методи дослідження (опитування, огляд, пальпація); оцінка якості життя; матема-

тично-статистичні методи дослідження.  

http://www.scirp.org/journal/jbpc/
mailto:antonovaei@ukr.net
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У дослідженні взяли участь участь особи віком від 30 до 59 років (працездатна частина населення), які були 

в періоді відновлення після хронічного холециститу на базі Кременчуцької міської клінічної лікарні № 2. Паці-

єнти групи порівняння (10 осіб) отримували традиційне медикаментозне лікування з використанням елементів 

програми фізичної реабілітації, розробленої О. Бісмак (2006) для пацієнтів з патологією жовчовивідної системи. 

Пацієнти основної групи (10 осіб) окрім традиційного медикаментозного лікування використовували розробле-

ну програму фізичної реабілітації, спрямовану на відновлення функції шлунково-кишкового тракту, серцево-

судинної, центральної та периферійної нервової систем [3].  

Показники якості життя пацієнтів з хронічними холециститами у хворих основної групи під час поступлен-

ня до стаціонару були ідентичними з показниками хворих групи порівняння  (табл. 1). На 10-15 добу показники 

загального стану здоров’я хворих основної групи в 1,43 рази (р<0,05) перевищили вихідні дані, при цьому вони 

залишалися нижчими від показників здорових осіб у 1,20 рази (р<0,05).  

Показники хворих групи порівняння зросли за вказаний період в 1,30 рази відносно вихідних даних, та за-

лишалися нижчими за показники хворих групи здорових осіб в 1,28 рази (р<0,05). На 10-15 добу показники за-

гального стану здоров’я хворих основної групи в 1,43 рази (р<0,05) перевищили вихідні дані, при цьому вони 

залишалися нижчими від показників здорових осіб у 1,20 рази (р<0,05). Показники хворих групи порівняння 

зросли за вказаний період в 1,30 рази відносно вихідних даних, та залишалися нижчими за показники хворих 

групи здорових осіб в 1,28 рази (р<0,05).  

 

Таблиця 1 – Зміна показників якості життя у хворих на хронічний холецистит     

Показники Групи Значення показників (в балах) 

хворих осіб здорових осіб 

(n=20) 1-ша доба 10-15-та доба 

х Sx х Sx х Sx 

Фізична активність 

(PF) 

ОГ (n=10) 50,08*  1,78  69,44*,**  2,25 96,51  1,07 

ГП (n=10)  49,66*   1,83   52,33*,**,***  2,01 

Загальний стан здо-

ров’я (GH) 

ОГ (n=10)  49,67*  2,16   71,33*,**  3,84 85,06  2,28 

ГП (n=10) 51,13*  1,97  66,30*  2,64 

Рольова фізична ак-

тивність (RP) 

ОГ (n=10)  45,37*  2,27  561,48*,**  3,57 85,25 2,83 

ГП (n=10) 43,33* 2,05   48,33*  2,38 

Емоційне рольове 

функціонування (RE) 

ОГ (n=10) 39,33*  2,40  62,41*,**  3,35  80,17   1,86  

ГП (n=10) 34,66*  2,95  57,33*,** 3,21 

Соціальна активність 

(SF) 

ОГ (n=10) 37,65*  3,04  51,17*,** 4,02 79,21   1,60 

ГП (n=10) 35,92*  3,28  42,08*  3,52 

Фізичний біль (BP) ОГ (n=10) 52,41*  3,03  68,85*,**  2,33 82,25  2,24 

ГП (n=10) 54,20*   2,35  59,93*,***  2,02 

Життєздатність (VT) ОГ (n=10)  43,79*    2,34   58,24*,**   2,12 84,41   2,30 

ГП (n=10) 44,66*  3,19  51,33*,**,***  2,37 

Стан психічного здо-

ров’я (MH) 

ОГ (n=10) 35,33*  2,56  62,07*,**  2,73  74,23  1,97  

ГП (n=10) 34,66*  2,95  57,33*,** 3,21 

Примітки: * – відмінності статистично вірогідні відносно показників здорових осіб при р<0,05; ** – відмін-

ності статистично вірогідні відносно попередніх показників при р<0,05; *** – відмінності статистично вірогідні 

відносно показників групи порівняння при р<0,05. 

 

Однак слід відзначити, що порівняно із показниками хворих групи порівняння значення хворих основної 

групи були вищими в 1,07 рази. Показники фізичної активності хворих основної групи  під час лікування зрос-

ли в 1,39 рази (р<0,05), в той час як у хворих групи порівняння дані перевищили вихідний рівень в 1,05 рази 

(р<0,05). Таким чином показники хворих основної групи перевищили показники хворих групи порівняння в 

1,33 рази (р<0,05). Однак фізична активність хворих на хронічні холецистити залишалася нижчою від показни-

ків групи здорових осіб в 1,39 рази (р<0,05) – у хворих основної групи, та в 1,84 рази (р<0,05) – у хворих групи 

порівняння. Показники рольової фізичної активності у хворих основної групи зростали теж більш інтенсивно, 

відтак їх значення перевищували вихідні в 1,24 рази (р<0,05), однак порівняно із значеннями здорових осіб за-

лишалися нижчими в 1,51 рази (р<0,05). Показники хворих групи порівняння за той самий проміжок часу зрос-

тали в 1,12 рази. При цьому показники рольової фізичної активності у хворих основної групи на 10-15 добу пе-

ревищували дані хворих групи порівняння в 1,17 рази.  

Емоційне рольове функціонування у хворих основної групи під час перебування в стаціонарі зростало від-

носно показників першої доби в 1,59 рази (р<0,05), за той самий період у хворих групи порівняння досліджува-

ні показники зросли в 1,29 рази (р<0,05). Під час порівняння показників хворих основної групи та групи порів-

няння виявили, що у хворих основної групи їх значення перевищували дані хворих групи порівняння в 1,28 ра-

зи (р<0,05). Показники соціальної активності також більш інтенсивно зростали у хворих основної групи, порів-

няно із значеннями хворих групи порівняння. Відтак на 10-15 добу перебування у стаціонарі відмічено їх зрос-

тання відносно вихідних даних в 1,36 рази (р<0,05) – у хворих основної групи, та в 1,17 рази (р<0,05) – у хворих 

групи порівняння. Відтак показники хворих основної групи перевищували дані хворих групи порівняння в 1,22 
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рази.  

Фізичний біль хворі основної групи оцінили в 52,41 бали, що в 1,57 рази (р<0,05) менше за показники групи 

здорових осіб, показники хворих групи порівняння були нижчими за цільові показники в 1,52 рази (р<0,05). На 

10-15 добу перебування у стаціонарі показники фізичного болю у хворих основної групи підвищилися в 1,31 

рази (р<0,05), однак залишалися нижчими за показники групи здорових осіб в 1,19 рази (р<0,05). За той самий 

період значення хворих групи порівняння зросли в 1,11 рази, відрізняючись від показників групи здорових осіб 

в 1,37 рази (р<0,05). Слід відзначити, що  показники хворих основної групи були вищими за показники хворих 

групи порівняння в 1,15 рази (р<0,05).  

Показники життєздатності хворих основної групи на 10-15 добу були вищими за вихідні показники в 1,33 

рази (р<0,05), у хворих групи порівняння –  в 1,15 рази (р<0,05), в той самий час вони не досягли значень групи 

здорових осіб, і відрізнялися відповідно в першій групі – в 1,44 рази (р<0,05), в другій групі – в 1,65 рази 

(р<0,05). Відтак показники життєздатності хворих основної групи були в 1,14 рази (р<0,05) вищими за показни-

ки хворих групи порівняння. Динаміка показників стану психічного здоров’я переважала у хворих основної 

групи, їх показники на 10-15 добу перевищували показники хворих групи порівняння в 1,08 рази, залишаючись 

при цьому нижчими за показники групи здорових осіб в 1,20 рази (р<0,05). 

ВИСНОВКИ.  У результаті проведеного експериментального дослідження було доведено позитивний вплив 

на стан якості життя розробленої комплексної програми фізичної реабілітації у хворих з хронічними холецис-

титами, про що свідчить достовірне переважання їх значень над показниками хворих групи порівняння за на-

ступними параметрами: фізична активність, емоційне рольове функціонування, фізичний біль та життєздат-

ність.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ  ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ ВЕГЕТАТИВНОЮ 

ДИСФУНКЦІЄЮ В УМОВАХ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Антонова О.І., Бас О.В.  

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 фізичної терапії для вагіт-

них пацієнток, які мають змогу відвідувати заняття в жіночий консультації. Під впливом запропонованого веге-

тостабілізуючого комплексу із застосуванням засобів фізичної терапії у жінок основної групи із вегетативною 

дисфункцією суттєво зменшилась важкість проявів вегетативних розладів, відбулось покращення загального 

стану.  

Ключові слова: фізична терапія, вегетативна дисфункція, репродуктивне здоров’я 

 

EFFECTIVENESS OF PHYSICAL THERAPY OF PREGNANT WOMEN WITH VEGETATIVE 

DYSFUNCTION IN THE CONDITIONS OF WOMEN'S CONSULTATION 

Antonova O., Bass O.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 physical therapy for pregnant patients who have the opportunity to 

attend classes in women's clinics are presented. Under the influence of the proposed vegetative stabilizing complex with 

the use of physical therapy in women of the main group with autonomic dysfunction significantly reduced the severity 

of autonomic disorders, there was an improvement in the general condition. 

Key words: physical therapy, autonomic dysfunction, reproductive health 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Показником нормального стану репродуктивного здоров’я жінки є адекватний 

рівень народжуваності та здоров’я майбутніх поколінь. Тому важливою є проблема взаємозв’язку психічних 

порушень і специфічної патології вагітності, впливу пограничної патології на перебіг вагітності, розвиток пло-

да, післяпологовий стан матері і дитини [1].  

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Метою роботи було розробити комплексну програму фізич-

ної терапії для вагітних жінок із вегетативною дисфункцією в умовах жіночої консультації та оцінити її ефек-

тивність. Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури;  анамнестичні 

дані (контент-аналіз медичної документації); загальноклінічні та інструментальні методи дослідження; методи-

ки дослідження вегетативного та психосоматичного стану; математично-статистичні методи дослідження.  

Дoслiдження були прoведенi на базi пологового будинку №1 м. Кременчук (сімейний пологовий будинок). 
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Всього у дослідження було включено 20 жінок. Серед включених до дослідження були встановлені порушення 

вегетативного гомеостазу та діагностовано вегето-судинну дистонію (ВСД) за гіпертонічним типом. Жінки бу-

ли розподілені на І (основну) та ІІ (контрольну) групи дослідження. Залежно від вибору тактики програм коре-

кції вагітним жінкам було запропановано дві програми реабілітаційних заходів: контрольна група (n = 10) 

отримувала комплекс ЛФК за загальноприйнятою методикою; основна група (n = 10) займалася за програмою 

корегувальних методів із включенням засобів фізичної терапії [2]. 

Далі за результатами встановленого вегетативного статусу вагітних жінок, аналізу й узагальнення наукової 

літератури була розроблена комплексна програма фізичної терапії для пацієнток основної групи, які мали змогу 

відвідувати заняття в жіночий консультації. Засоби фізичної терапії включали ранкову гігієнічну гімнастику, 

лікувальну гімнастику, аутогенне тренування та дозовану ходьбу  як засіб, що з успішно використовується для 

реабілітації осіб з різними відхиленнями в стані здоров’я, у тому числі і вагітних із вегетативною дисфункцією. 

Контрольна група займалася в домашніх умовах, виконувала комплекс ЛФК за загальноприйнятою методикою 

для вагітних жінок з вегетативною дисфункцією. Їм були надані методичні вказівки щодо проведення занять та 

комплекс ЛФК, який складався із 7-ми ефективних фізичних вправ при ВСД [3; 4]. 

Під впливом запропонованого вегетостабілізуючого комплексу із застосуванням засобів фізичної терапії у 

жінок основної групи із вегетативною дисфункцією суттєво зменшилась важкість проявів вегетативних розла-

дів, відбулось покращення загального стану вагітних, що підтверджується достовірним зниженням кількості 

вагітних з критичною сумою балів > 25 за даними опитувальника О.М. Вейна – з 60 % до 10 % (р < 0,05). Резю-

мувавши суму балів за даними опитувальника О.М. Вейна, порушення вегетативного статусу виявлене у 4 (40 

%) вагітних основної та у всіх жінок контрольної групи на фоні призначеного курсу реабілітації. крім того спо-

стерігалась поява в основній групі 60 % вагітних без проявів ВД після проведеного лікування.  

 

Таблиця 1- Вегетативний статус вагітних у досліджуваних вагітних за даними анкети О.М. Вейна до та після 

реабілітації 

Показник Основна група (n=10) Контрольна група 

(n=10) 

 до після до після 

<15 балів (немає вегетативних порушень) - 6(60 %) - - 

15-30 балів (наявні вегетативні зміни) 4(40 %) 3(30 %) 5(50 %) 5(50 %) 

>30 балів (виражена вегетативна дисфункція) 6(60 %) 1(10 %)*
 

5(50 %) 5(50 %) 

Примітка: * – різниця достовірна відносно показника вагітних до та після реабілітаційних заходів    (р < 

0,05)  

 

ВИСНОВКИ. Таким чином, застосування запропонованого комплексу сприяло покращанню перебігу 
вагітності та пологів  у пацієнток основної групи в порівнянні з жінками контрольної групи.  

Отже, на фоні проведеного курсу фізичної терапії відмічається виражене зниження частоти перинатальних 

ускладнень, поліпшення функціонального стану та адаптаційно-компенсаторних можливостей вагітних та но-

вонароджених, що дозволяє вважати цей комплекс ефективним. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ  ТА ЕРГОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ ПЕРІОДУ 

ПЕРШОГО ДИТИНСТВА  З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА   
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Було розроблено та досліджено вплив засобів фізичної терапії та ерготерапії на рівень самообслуговування, 

мобільності та соціальної функціональності. На фоні проведеного курсу фізичної терапії та ерготерапії відміча-

ється достовірне покращення рівня самообслуговування та соціальної функціональності у дітей з аутистистис-

ними розладами основної групи.  

Ключові слова: фізична терапія, ерготерапія, аутистичні розлади 
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EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF PHYSICAL THERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY  

IN CHILDREN OF THE FIRST CHILDHOOD WITH AUTHISTIC SPECTRUM DISORDERS 

Dmitrieva A. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: antonovaei@ukr.net 

The impact of physical therapy and occupational therapy on the level of self-care, mobility and social functionality was 

developed and studied. Against the background of the course of physical therapy and occupational therapy, there is a 

significant improvement in the level of self-care and social functionality in children with autistic disorders of the main 

group. 

Key words: physical therapy, occupational therapy, autistic disorders 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Аутизм поширений у всіх країнах світу, за даними ООН за останні 30-40 років в 

більшості країн, де ведеться статистика цієї нозології, захворюваність становить 50-116 випадків на 10 тис. ді-

тей і складає в середньому 1% [4]. За даними МОЗ України, виявлення РАС з 2006 р. по 2010 р. виросло в 2,5 

разів [2; 4]. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Мета дослідження: провести аналіз результатів застосуван-

ня фізичної терапії та ерготерапії у дітей періоду першого дитинства з розладами аутистичного спектра. Мето-

ди дослідження: аналіз спеціальної та науково-методичної літератури, контент-аналіз медичної документації, 

педіатрична оцінка обмежень активності (Pediatric Evaluationof Disability Inventory (PEDI)). Отримані матеріали 

були оброблені адекватними математикостатистичними методами. 

Було досліджено 20 хлопчиків віком від 3-х до 7-ми років з розладами аутистичного спектра, які сліпим ме-

тодом були розділені на основну (ОГ) та контрольну (КГ) групи по 10 дітей в кожній.  

Ключова різниця між групами полягала у тому, що ОГ після консультації невролога та психолога проходила 

курс реабілітації терміном в 6 місяців по 3 рази на тиждень із спеціалістом на заняттях з фізичної терапії та ер-

готерапії, а КГ разом з консультацією отримувала рекомендації щодо покращення самообслуговування і соціа-

лізації на такий же термін [1; 3]. Контроль за виконанням рекомендацій у КГ проводився за рахунок ведення 

щоденника. Експериментальна база дослідження: центр соціально-психологічної  реабілітації дітей Кременчу-

цької міської Ради. 

Відповідно до результатів статистичного аналізу, під впливом проведених програм у обох групах дітей від-

значалися достовірні зміни впродовж дослідження за усіма розглянутими сферами: у основній групі р<0,01, у 

контрольній р<0,05. Проте при порівнянні заключних результатів груп були виявлені переваги ОГ за двома 

сферами. Так, заключне тестування виявило, що в ОГ показник сфери самообслуговування склав 60,1±1,77 ба-

лів, а у КГ – 48,9±1,39 балів (р<0,01). Перевагу програми, котра застосовувалася у ОГ, також підтвердила дос-

товірна відмінність (р<0,01) між групами за заключними балами сфери соціальної функціональності: 47,2±1,74 

та 35±1,35 балів у ОГ та КГ відповідно. Лише за сферою мобільності заключні результати груп статистично не 

відрізнялися ( р˃0,05), а показник у ОГ склав 56,1±1,02 балів, а у КГ – 56,8±0,63 балів (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Результати дослідження основних функціональних можливостей за опитувальником PEDI ос-

новної і контрольної груп після реабілітаційних заходів 

Показник Основна група (n=10) Контрольна група 

(n=10) 

 до після до після 

самообслуговування 44,6±1,91 60,1±1,77*# 43,7±1,97 48,9±1,39** 

мобільність 50,7±0,72 56,1±1,02 51,7±0,87 56,8±0,63 

соціальна функціональність 23,8±1,54 47,2±1,74*# 27,5±1,17 35±1,35** 

Примітка: * – різниця достовірна між показниками до реабілітації та після         (р < 0,01); ** – різниця дос-

товірна між показниками до реабілітації та після (р < 0,05); # – різниця достовірна між показниками основної і 

контрольної груп (р < 0,01) 

 

Порівняння груп за кількісними змінами у сферах опитувальника PEDI, тобто різниць заключних та почат-

кових результатів, призвело до аналогічних висновків. Так у сферах самообслуговування та соціальної функці-

ональності ОГ та КГ достовірно відрізнялися за цим показником: самообслуговування – 15,5±2,16 та 5,2±1,34 

бала (р<0,01), соціальна функціональність – 23,4±2,85 та 7,5±1,3 бала (р<0,01), мобільність – 5,4±0,94 та 

5,1±1,21 бала ( р˃0,05).       

ВИСНОВКИ. Таким чином, на фоні проведеного курсу фізичної терапії та ерготерапії відмічається достові-

рне покращення рівня самообслуговування та соціальної функціональності у дітей з аутистистисними розлада-

ми основної групи.  
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ПРОБЛЕМА РАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ  

МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ 

Карлик О.І., Мазницька О.В., Новохатько О.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: lazymelon@ukr.net 

Досліджено найбільш оптимальні шляхи у вирішенні проблеми повного та раціонального використання молоч-

ної сироватки. Визначено перспективні та екологічно безпечні напрямки використання сироватки, проаналізо-

вано переваги, недоліки та можливість їх впровадження на молокопереробних підприємствах Полтавського ре-

гіону.  

Ключові слова: екологізація, сироватка, утилізація. 

 

THE PROBLEM OF RATIONAL AND ECOLOGICALLY SAFE USE  

OF MILK WHEY UTILIZATION 
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vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: lazymelon@ukr.net 

The most optimal ways in solving the problem of complete and rational use of milk whey are investigated. Perspective 

and ecologically safe directions of whey use are determined. The advantages, disadvantages, and possibility of their 

introduction at the milk processing enterprises of Poltava region are analyzed. 

Key words: ecologization, whey, utilization. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні проблема раціонального використання відходів та охорони навко-

лишнього середовища особливо актуальні та потребують комплексного вирішення. Із відходів харчової проми-

словості особливу увагу привертає молочна сироватка, що є побічним продуктом молокопереробних підпри-

ємств, та утворюється у великих кількостях під час технологічного процесу виготовлення молочних продуктів. 

Її нераціональне використання та утилізація спричиняють негативний вплив на навколишнє середовище, а цін-

на молочна сировина втрачається. У роботі запропоновано способи комплексного вирішення вищезазначених 

проблем.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Молочна сироватка на багатьох підприємствах викорис-

товується нераціонально. За даними матеріалів вітчизняних наукових журналів, 77 % молочної сироватки Укра-

їни потрапляє до стічних вод. Така ситуація призводить до негативних наслідків за двома основними складови-

ми. По-перше, до витрати біологічно цінної молочної сировини в умовах актуальності проблеми дефіциту біл-

ку. По-друге, виникає загострення екологічної проблеми – забруднення внутрішніх вод сполуками Фосфору, 

Нітрогену та органічних речовин у стічних водах. 

За даними Міжнародної Молочної Федерації (IDF), у світі на даний час до 50 % молочної сироватки потрап-

ляє до каналізації. Довгий час скид сироватки з виробничими водами вважався одним із відносно безпечних 

варіантів її утилізації та широко застосовувався молокозаводами. Проте дослідження показали, що такий спосіб 

вирішення проблеми має багато негативних наслідків для навколишнього середовища [1]. 

Молочна сироватка містить велику кількість тваринного білку та карбоновмісних сполук, що при потрап-

лянні до навколишнього середовища руйнуються та створюють стійке органічне забруднення території. Висока 

кислотність молочної сироватки (рН 4,9) призводить до закислення ґрунту та загибелі її нормальної мікрофло-

ри. Потрапляючи у воду чи ґрунт, органічні речовини сироватки окислюються, в результаті чого утворюється 

велика кількість отруйних сполук. Встановлено, що для повного окислення одного літру молочної сироватки 

необхідно до 50 дм
3
 кисню, тому при її потраплянні до водойми відбувається сильне збіднення води на кисень, 

виникає його нестача, що призводить до загибелі флори та фауни цієї водойми [2].   

Молочна сироватка є цінною вторинною сировиною, в якій містяться практично всі біологічно активні ре-

човини, що присутні у самому молоці. Після відділення від основного продукту у сироватку переходить          

15–25 % білків, до 95 % лактози, а також практично всі мікроелементи та основна частина вітамінів, що міс-

тяться у молоці. Дані факти підтверджують актуальність вирішення проблеми переробки відходів підприємств 

харчової промисловості, зокрема молочної сироватки.  

Передовий досвід промисловості різних країн демонструє, що найбільш раціональними шляхами викорис-

тання сироватки є: переробка її у харчові продукти. напівфабрикати, а також – використання на корм сільсько-

господарським тваринам. Молочна сироватка та її компоненти є цінною молочною сировиною для приготуван-

ня різноманітних напоїв, білкових концентратів, у тому числі сирних виробів, паст, нежирних молочних конце-

нтратів згущених та сухих, продуктів біологічної обробки, у тому числі харчових продуктів та напівфабрикатів; 

використання у хлібопекарській та м’ясній промисловості, при виготовленні морозива, плавлених та м’яких 

сирів, у виробництві продуктів дитячого, дієтичного чи лікувального харчування, а також кормових продуктів, 
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у тому числі замінників цільного молока для молодняку сільськогосподарських тварин і кормових сумішей.  

Інтерес до молочної сироватки, як кормового потенціалу, у всьому світі продовжує зростати. У першу чергу 

це стосується технологій глибокої переробки молочної сироватки, компоненти та похідні, що дозволяють отри-

мати продукти, подібні до лікарських препаратів для ветеринарії. Розробляються нові види замінників цільного 

молока з використанням низьколактозної творожної сироватки, що отримується методом мікробного синтезу.   

Переробка сироватки на продукти кормового призначення має ряд переваг у порівнянні з альтернативними 

варіантами. При використанні її для харчових цілей, технологічні, санітарно-гігієнічні вимоги більш суворі, що 

підвищує витрати на переробку. Зброджування сироватки у етанол або молочну кислоту доцільно тільки на 

установках з продуктивністю понад 100 т/добу по перероблюваній сироватці. За даними Полтавської обласної 

державної адміністрації, Полтавщина займає лідируючі місця за виробництвом молока у сільськогосподарських 

підприємствах по Україні, валове виробництво молока за 2018 рік становило 1057 тисяч тон [3]. На території 

Полтавської області функціонують 7 потужних молокопереробних підприємств, побічним продуктом роботи 

яких є молочна сироватка, у той же час, у регіоні немає жодного виробника кормових продуктів із молочної 

сироватки. Тобто проблема переробки такого побічного продукту, як сироватка, є актуальною для Полтавсько-

го регіону. 

З питань використання сироватки в необробленому вигляді для згодовування сільськогосподарським твари-

нам проведено порівняно велику кількість досліджень. Багато фахівців відзначають позитивний ефект від зго-

довування молочної сироватки свиням. Також доцільно використовувати сироватку для напування телят та 

вводити в раціони худоби. У той же час встановлено, що зі збільшенням сироватки, яка згодовується, ступінь її 

засвоєння організмом тварини різко знижується. Крім того, великі кількості сироватки в раціонах можуть вести 

до розладів шлунково-кишкового тракту тварин, що пов'язано з нездатністю сичугового ферменту шлунку коа-

гулювати сироваткові білки. 

Попри всю удавану простоту використання необробленої сироватки для тварин, цей спосіб стикається з ря-

дом труднощів, пов'язаних не лише з транспортуванням і збереженням, а й з можливістю поширення різних 

інфекцій. Тому безпосереднє використання сироватки з метою компенсації тваринного білку визнано економіч-

но недоцільним. Попереднє сушіння сироватки з наступним використанням її в кормових цілях також є еконо-

мічно недоцільним, тому що, за літературними джерелами, в організмі тварин вона засвоюється лише на            

20 % [4]. 

Як спосіб вирішення вищезазначеної проблеми можна запропонувати використання молочної сироватки як 

поживного середовища для культивування мікроорганізмів та отримання їх біомаси. Мікробний синтез кормо-

вого білку, що може здійснюватися шляхом введення у сироватку мінеральних джерел азотного харчування, що 

при використанні у якості основного джерела енергії лактози трансформуються у білок мікробної клітини. Такі 

кормові продукти можуть містити у декілька разів більше білку, ніж у вихідній сироватці, та, крім того, знач-

ною мірою збагачувати її цінними продуктами метаболізму. На сьогодні відомі способи збагачення молочної 

сироватки дріжджами та дріжджоподібними мікроорганізмами, бактеріями, мікроскопічними грибами, а також 

змішаними культурами різних мікроорганізмів. 

Найбільша кількість досліджень із біосинтезу білку на молочній сироватці проведено з використанням дрі-

жджів та дріжджоподібних організмів. Вибір цих мікроорганізмів не є випадковим. З усіх відомих нижчих ор-

ганізмів, дріжджі можуть вважатися найбільш цінними у промисловому відношенні. На найпростішому мінера-

льному середовищі, що містить органічне джерело Какрбону, дріжджова клітина синтезує органічні сполуки, із 

яких найбільш важливе значення мають білки, нуклеїнові кислоти, жири, вітаміни. В середньому абсолютно 

сухі дріжджі містять 45–55 % протеїну. Близько 70 % масової частки Нітрогену дріжджів входить до складу 

білків, близько 8–10 % припадає на частку пуринових і 4 % – піримідинових основ. Решта Нітрогену міститься 

у складі розчинених сполук, таких як амінокислоти та нуклеотиди. Завдяки збалансованому амінокислотному 

складу та високій поживній цінності, даний продукт прирівнюється до кормів тваринного походження і добре 

засвоюється організмом тварин [5]. 

ВИСНОВКИ. Розглянуто можливість використання молочної сироватки як сировини для отримання мікроб-

ної біомаси із подальшим його використанням в якості кормового продукту. Такий підхід дасть можливість по-

ліпшити екологічну ситуацію шляхом зниження впливу відходів молокопереробної промисловості на навколи-

шнє середовище та розширити кормову базу тваринництва. Таким чином, дріжджова біомаса, культивована на 

молочній сироватці, представляє собою фізіологічно повноцінний високобілковий продукт, що може знайти 

широке застосування для кормових цілей як у Полтавській області, так і в Україні в цілому. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ  

НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

Кручко О.М., керівник Антонова О.І.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: antonovaei@ukr.net 

Експериментально доведено ефективність впливу модифікованих методів лікувальної фізичної культури. От-

римані результати свідчать про те, що ефективно побудований процес фізичної реабілітації хворих на бронхіа-

льну астму дає кращу тенденцію до відновлення показників стану дихальної системи пацієнтів.  

Ключові слова: бронхіальна астма, фізична реабілітація, напади ядухи 

 

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS  

WITH BRONCHIAL ASTHMA 

Kruchko O. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National University  

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: antonovaei@ukr.net 

The effectiveness of the influence of modified methods of therapeutic physical culture has been experimentally proved. 

The obtained results indicate that the effectively constructed process of physical rehabilitation of patients with bronchial 

asthma gives a better tendency to restore the indicators of the respiratory system of patients. 

Key words: бронхіальна астма, фізична реабілітація, напади ядухи 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Захворювання органів дихання є найбільш поширеною патологією внутрішніх 

органів. Особливе місце серед захворювань органів дихання належить бронхіальній астмі (БА). Так, за останнє 

століття кількість хворих на БА зросла від 0,1-1% до 4-15% від загальної чисельності населення. За даними На-

ціонального інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського в Україні на бронхіальну астму страж-

дають 2,5 млн. людей  [1; 2]. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Мета дослідження: підвищити ефективність фізичної реабі-

літації хворих на БА в період загострення шляхом застосування патогенетично обґрунтованих режимів фізичної 

активності та комплексу фізичних лікувальних чинників. Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних 

науково-методичної літератури; оцінка поточного стану хворих на БА; оцінка функції зовнішнього дихання; 

оцінка якості життя хворих на БА;  математично-статистичні методи дослідження.  

Групи хворих формувалися за складом лікування та застосованих реабілітаційних заходів. Загалом було 

сформовано 2 групи хворих, які формувалися методом рандомізації  за віком від 25 до 35 років, що представле-

но в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 - Склад досліджуваних груп та програм фізичної реабілітації хворих на БА 

Назва групи Кількість хворих в 

групі 

Характеристика групи за лікуванням та 

реабілітаційними заходами 

Контрольна група з традиційними мето-

дами ЛФК  

10 Медикаментозне лікування + методи 

фізіотерапії + традиційна ЛФК 

Основна група з модифікованими метода-

ми ЛФК 

10 Медикаментозне лікування + методи 

фізіотерапії + оригінальна програма ФР 

 

Таблиця 2 -  Склад лікування і програм фізичної реабілітації хворих на БА 

Група хворих Склад лікування і програми ФР 

Контрольна група з традиційни-

ми методами ЛФК  

Медикаментозне лікування. Фізіотерапія: УФО грудної клітки,  галоаеро-

зольтерапія. ЛФК: лікувальний класичний масаж, традиційна ЛГ. 

Основна група з модифіковани-

ми методами ЛФК 

Медикаментозне лікування. Фізіотерапія: УФО грудної клітки,  галоаерозо-

льтерапія. ЛФК: модифікований лікувальний комбінований масаж, модифі-

кована ЛГ, циклічні тренувальні вправи (дозована ходьба по сходах,  дозо-

вана ходьба по прямій місцевості), спеціальні маніпуляційні фізичні втру-

чання. Інші складові програми ФР. 

    

Зміни показників клінічного стану хворих під дією запропонованої програми фізичної реабілітації (ПФР) та 

інших варіантів лікування подані в таблиці 3. По завершенні лікування у всіх випадках зникли денні напади 

ядухи [3; 4]. Також хворих основної групи зовсім не турбувала задишка, не було обмежень фізичної денної ак-

тивності. Хворі двох контрольних груп після лікування частково відчували обмеженість фізичної денної актив-

ності. Через місяць лікування тижневі напади ядухи відновилися при застосуванні традиційних методів ЛФК 

(0,15±0,13 рази на тиждень), чого не сталося у хворих основної групи після виконання ПФР. Це свідчить про 

повний контроль перебігу БА при застосуванні ПФР (зростання АСТ з 17,41±0.35 до 24,03±0.32 балів) та част-

ковий його контроль при застосуванні традиційних методів ЛФК (зростання АСТ з 16,37±0.42 до 20,3±0,37 ба-

лів).  
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Таблиця 3 - Динаміка клінічних показників у хворих контрольної та основної групи, (M±m) 

Показники 

Групи хворих 

Р Контрольна Основна 

до реабілітації після реабілітації до реабілітації після реабілітації 

НЯД, кількість 1,03±0,28 0*** 0,98±0,22 0*** <0,001 

ЗадВ, бал 1,19±0,270 0*** 1,21±0,11 0*** <0,001 

ФАДЧ, бал 1,05±0,29 0,27±0,25* 1,13±0,12 0*** <0,001 

НЯТ, кількість 2,24±0,36 0,15 ±0,13*** 2,19±0,24 0*** <0,001 

АСТ, бал 16,37±0,42 20,3±0,37** 17,41±0.35 24,03±0,32*** <0,001 

Примітка. В колонці «Після лікування» приведені значення НЯТ і АСТ через 1 місяць після завершення ста-

ціонарного лікування;  * – статистично значимі відмінності в порівнянні зі наченнями до реабілітації (* – 

р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001). 

 

ВИСНОВКИ.  Отримані результати свідчать про те, що ефективно побудований процес фізичної реабілітації 

у основній групі дає кращу тенденцію до відновлення показників стану дихальної системи пацієнтів.  
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ  

ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ 

Мазницька О.В., Новохатько О.В., Дудніченко Д.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: oksana.maznitskaya68@gmail.com 

Досліджено можливість використання біосорбента на основі мікроорганізмів-деструкторів вуглеводнів для 

усунення негативного впливу нафтового забруднення на об’єкти довкілля. Отримано експериментальні дані 

щодо використання вітчизняного препарату «Еконадін» для біодеструкції нафтового забруднення води і ґрунту. 

Показано, що біосорбент є ефективним біодеструктором і відновлює порушені забрудненням біоценози ґрунтів.  

Ключові слова: нафта, забруднення, біопрепарат, біодеструкція. 

 

BIOTECHNOLOGY OF NEUTRALIZATION OF THE ENVIRONMENTAL OBJECTS FROM OIL 

PRODCTS POLLUTION 

Maznytska O., Novokhatko O., Dudnichenko D. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: oksana.maznitskaya68@gmail.com 

The possibility of using a biosorbent based on microorganisms-destroyers of hydrocarbons to eliminate the negative 

impact of oil pollution on the environmental objects has been investigated. Experimental data on the use of the domestic 

drug «Econadin» for biodegradation of oil pollution of water and soil were obtained. It has been shown that the bio-

sorbent is an effective biodestructor and restores soil biocenoses disturbed by pollution. 

Key words: oil, pollution, biological product, biodegradation. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останнім часом проблема забруднення об'єктів довкілля техногенними відхо-

дами стає все більш гострою. Різні види відходів промислових підприємств отруюють повітряний басейн, водну 

акваторію і ґрунт, чинять згубний вплив на їх мешканців. Серйозною екологічною проблемою, яка потребує 

невідкладного вирішення, є забруднення водних ресурсів та ґрунту нафтою і нафтопродуктами [1]. 

Поширеними методами очищення води, повітря та ґрунтів є адсорбційні методи. Однак більшість відомих 

сорбентів мають загальні недоліки (висока вартість, низька сорбційна ємність та ін.). Тому пошук нових ефек-

тивних сорбційних матеріалів є актуальним завданням [2]. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. В даний час приділяється багато уваги новим, високое-

фективним технологіям, які базуються на застосуванні біосорбентів, які об'єднують переваги сорбційного і біо-
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деструктивного методів ліквідації нафтових забруднень. Біодеструктивні сорбенти локалізують нафтові забру-

днення і руйнують адсорбовані нафтопродукти біологічним методом. При цьому досягається ефективне очи-

щення від забруднень. У природних умовах переважна більшість мікроорганізмів живе, розмножується і прояв-

ляє різного роду біохімічну активність в прикріпленому стані до мінеральних частинок ґрунту, донних відкла-

день озер, річок, морів, до коріння або наземної частини рослин. Тому для створення оптимальних умов розви-

тку мікроорганізмів-деструкторів, що вносяться до забрудненого водного середовища, і забезпечення їх трива-

лої життєдіяльності в ньому, зазвичай, використовують нерозчинні носії [3]. 

Найбільш перспективним напрямком ліквідації нафтового забруднення є метод біодеструкції, який полягає 

у використанні мікроорганізмів-деструкторів [4]. За останні роки для цих цілей запропоновано кілька десятків 

препаратів, деякі з них: «Нафтокс», «Uni-rem», «Деворойл», «Родобел», «Родобел-Т», «Десна», «Родекс» [5]. 

«Еконадін» – це бактеріальний препарат, який проявляє сорбційну та деструктивну активність по відношен-

ню до вуглеводнів нафти та інших біорезістентних забруднювачів. Він являє собою порошок коричневого ко-

льору, дисперсний або з волокнистими включеннями, плавучий і гідрофобний.  В основі препарату – бактерії-

деструктори вуглеводнів нафти, іммобілізовані на органічному субстраті – торфі. Складається препарат з целю-

лози, лігніну, протеїну, кальцію, нітроамофоски. Адсорбенти на основі торфу здатні зібрати розливи з будь-якої 

поверхні і утримувати їх, що попереджує повторне забруднення. 

У забруднений нафтопродуктами ґрунт вносили біопрепарат у кількості 50, 100 і 150 г на 1 м
2 

, здійснювали 

3 разове перекопування протягом місяця, поливання і засівання газонною травою Festuca rubra L  (Костриця 

червона). 

У результаті експерименту було виявлено, що біопрепарат стимулює ріст рослин трави газонної.  

Отже, механізм дії препарату під час очищенні ґрунту полягає не тільки в біохімічній деструкції нафти та 

нафтопродуктів високоактивними бактеріями, але і в активізації природних мікробних біоценозів продуктами 

метаболізму. Наявність у складі препарату органічного носія на перших етапах очистки ґрунту поповнює орга-

ногенний шар, який відновлює і підсилює порушені нафтовим забрудненням біохімічні процеси в циклі основ-

них біогенних елементів (Карбону, Нітрогену та ін.). Наявність у препараті Кальцію дозволяє збалансувати ки-

слотно-лужну рівновагу, покращує фізико-хімічний стан ґрунту і підвищує деструктивну активність мікроорга-

нізмів щодо залишкових концентрацій нафти.  

Біопрепарат також вносили на нафтову пляму, утворену на водному дзеркалі тонким шаром. Витрати «Еко-

надіну» становили 50, 100 і 150 г препарату на 1 м
2 

плівки нафтопродукту (відпрацьована автомобільна олива). 

Кювета площею 0,324 м
2
, сітка (рис. 1) охоплює 1581 клітинку. У кюветі відбувається адсорбція та біодеструк-

ція нафтопродуктів, і, як наслідок – очищення клітинок кювети.  

Протягом експерименту було очищено: 0,131 м
2
 за перший тиждень; 0,21 м

2 
за два тижні (79 клітинок), 

0,27 м
2 
до кінця місяця (68 клітинок). 

В середньому за тиждень очищується 65-80 клітинок, але це залежить від зовнішніх умов (тиску, температу-

ри, виду нафтопродуктів). Повне очищення кювети відбувається в середньому за 1,5 місяці. Ефективність очис-

тки водного дзеркала становила близько 93%.  

ВИСНОВКИ. Проведені дослідження показали, що препарат «Еконадін» стимулює ріст рослин (трава га-

зонна Festuca rubra L.). 

                      
а)     б)    в) 

Рисунок 1 – Постановка експерименту щодо усунення плівки нафтопродуктів: 

а) – зовнішній вигляд сітки; б) – світлина нафтової плями до початку експерименту; в) – світлина кювети в 

кінці експерименту 
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Біотехнологічний метод з використанням біопрепарату «Еконадін» слід застосовувати  в єдиному комплекс-

ному рішенні ліквідації нафтового розливу після збору основного забруднення механічними засобами. Викори-

стання біотехнології із застосуванням препарату «Еконадін» в арсеналі засобів для швидкого реагування під час 

ліквідації нафтового забруднення води і ґрунту дозволить: в короткі терміни блокувати забруднення і попере-

джати його поширення; ліквідувати забруднення з мінімальним екологічним збитком; забезпечувати подальшу 

дію з відновлення природних біоценозів із залученням і стимуляцією самоочисних біологічних механізмів. 

Безперечними перевагами цього методу є ефективність, економічність, екологічна безпека, технологічна 

гнучкість і відсутність вторинних забруднень. Окрім цього застосування даного методу покращує санітарно-

гігієнічні показники води і ґрунту за рахунок антагоністичної дії на низку патогенних для людини мікрооргані-

змів. 
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The work is devoted to identifying the features of respiration in various sports in both active athletes and health groups. 

And the impact of respiration on sports results and results to improve health. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах сучасного світу з появою пристроїв, що полегшують трудову діяль-

ність (комп'ютер, технічне устаткування) різко скоротилася рухова активність людей у порівнянні з попередні-

ми десятиліттями. Це призводить до зниження функціональних можливостей людини, спортивних досягнень а 

також різного роду захворювань. Сьогодні чисто фізична праця не відіграє суттєвої ролі, її замінює розумова . 

Інтелектуальна праця різко знижує працездатність організму. Але і фізична праця, характеризуючись підвище-

ним фізичним навантаженням, може в деяких випадках розглядатися з негативного боку. Взагалі, недолік необ-

хідних людині енерговитрат призводить до неузгодженості діяльності окремих систем (м'язової, кісткової, ди-

хальної, серцево-судинної) і організму в цілому з навколишнім середовищем, а також до зниження імунітету і 

погіршення обміну речовин [1, 2]. 

У кожному виді спорту техніки дихання відрізняються, а об'єднує їх просте правило - не забуваит дихати. 

Під час бігу, або розтяжки, занять йогою, або присідань з вагою - дихання повинно бути рівним. Не затримува-

ти повітря, адже тоді кисень не буде надходити в організм, що швидко приводить до втоми [3, 4]. При виконан-

ні вправ важливо пам'ятати, що вдих робиться в момент розслаблення м'язів, а видих - в момент їх напруги, ко-

ли додається максимальне зусилля. При піднятті штанги, видих відбувається в момент її підйому, а вдих - коли 

штанга повертається на землю. При виконанні вправ на прес видих робиться при піднятті ніг або корпусу, а 

вдих - при опусканні. Дихання повинне бути глибоким (діафрагмовим), але комфортним. При вдиху живіт по-

винен надуватися. Саме при такому диханні організм отримує максимум кисню і не витрачає енергію, як при 

поверхневому частому диханні. Має значення і те, як дихає спортсмен - через рот або ніс [3, 4]. Вдих рекомен-

дується здійснювати через ніс, тому що повітря, проходячи через носові ходи, зігрівається, зволожується і очи-

щається від пилу і мікроорганізмів [5, 6]. Видихання краще виконувати через рот. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дихання - це процес споживання кисню і виділення вуглекислого газу тка-

нинами живого організму. Розрізняють легеневе (зовнішнє) дихання і тканинне (внутрішньоклітинний) дихан-

ня. Зовнішнім диханням називають обмін повітря між навколишнім середовищем і легенями, внутрішньоклі-
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тинним - обмін киснем і вуглекислим газом між кров'ю і клітинами тіла (кисень переходить з крові в клітини, а 

вуглекислий газ - із клітин в кров). Головна функція легенів – газообмін-здійснюється на поверхні розподілу 

між кров'ю і повітрям, яка в фізіологіі дихання іменується альвеолярно-капилярним або аерогематичним бар'є-

ром. Перенос молекул кисню і вуглекислого газу між повітрям і кров'ю забезпечується процесом дифузії з об-

ласті високого парціального тиску відповідного газу в область низького парціального тиску [1]. 

Показниками працездатності органів дихання є: 

1) Дихальний обсяг (ДО) - кількість повітря, що проходить через легені при дихальному циклі (вдих, видих, 

дихальна пауза). 

У спокої у нетренованих людей ДО становить 350-500 мл, у тренованих - 800 і більше. При інтенсивному 

фізичному навантаженні ДО може збільшитися до 2500 мл. 

2) Частота дихання (ЧД) - кількість дихальних циклів в 1 хвилину. 

Середня ЧД у нетренованих людей в спокої 16-20 циклів на хвилину, у тренованих за рахунок збільшення 

дихального обсягу частота дихання знижується до 8-12 циклів в хвилину. 

3) Життєва ємність легенів (ЖЄЛ) - максимальна кількість повітря, яке вдихнув людина після максимально-

го видиху. При занятті циклічними видами спорту ЖЕЛ може досягти у чоловіків 7000 мл і більше, у жінок – 

5000 мл і більш. 

4) Легенева вентиляція (ЛВ) - об'єм повітря, що проходить через легені за 1 хвилину, і який визначається 

шляхом множення величини ДО і ЧД. ЛВ в спокої становить 5000-9000 мл. При фізичному навантаженні цей 

показник досягне 50 л. Максимальний показник ЛВ може досягати 186, 5 л при ДО 2,5 л і ЧД 75 циклів в 1 хви-

лину. 

 5) Кисневий запас (КЗ) - кількість кисню, необхідне організму для забезпечення процесів життєдіяльності в 

1 хвилину. У спокої КЗ дорівнює 200-300 мл. При бігу на 5 км він збільшується до 5000-6000 мл. 

 6) Максимальне споживання кисню (МПК) - необхідна кількість кисню, яку організм може спожити в хви-

лину при певній м'язової роботі. У нетренованих людей МПК становить 2 3,5 л / хв., У спортсменів чоловіків 

може досягати 6 л / хв., у жінок - 4 л / хв. і більше. 

 7) Кисневий борг - різниця між кисневим запасом і киснем, яке споживається під час роботи за 1 хвилину, т. 

Е. КД = КЗ – МПК. Величина максимального можливого сумарного боргу кисню має межу. У нетренованих 

людей він знаходиться на рівні 4-7 л кисню, у тренованих - може досягати 20-22 л. 

Фізичні тренування сприяють адаптації тканин до гіпоксії – підвищують здатність клітин тіла до інтенсивної 

роботи при нестачі кисню. При виконанні вправ важливо пам'ятати, що вдих робиться в момент розслаблення 

м'язів, а видих - в момент їх напруги, коли додається максимальне зусилля. Має значення, як дихає спортсмен - 

через рот або ніс. Вдих рекомендується здійснювати через ніс, тому що повітря, проходячи через носові ходи, 

зігрівається, зволожується і очищається від пилу і мікроорганізмів [1, 2, 7]. Видихати краще через рот, тому що 

так повітря вийде швидше. Коли ми виконуємо вправи і при цьому дихаємо поверхнево, приплив кисню в орга-

нізм скорочується, змінюється кров’яний тиск, підступає нудота, а в разі грубого порушення техніки дихання 

виникає перевантаження серця, сильні запаморочення, навіть непритомність. Можуть з’являтися поколювання 

в боці (так організм реагує на брак кисню) та головний біль. Правильне дихання позитивно впливає на наше 

самопочуття, забезпечує приплив кисню, а значить, покращує результат тренування.  

Під час бігу необхідно використовувати дихальну техніку професійних бігунів: два кроки на вдиху, два кро-

ки – на видиху. Вдих і видих робляться плавно і природно. Під час пробіжок необхідне дихання виключно но-

сом, і тільки в окремих випадках – наприклад, при бігу на пересіченій місцевості можна практикувати так зване 

«вогняне дихання»: вдих через ніс, видих із зусиллям через рот. 

При віджиманні видих робиться в момент найбільшого зусилля. Вдихати треба, стоячи в упорі лежачи, а в 

момент згинання рук – видихати. Підйом тулуба робиться на вдиху. Затримувати дихання під час віджимань не 

можна. При підтягуванні вдих робиться перед початком вправи, а видих і підтягування відбуваються одночас-

но. Фаза видиху закінчується у верхній точці, там же робиться і вдих. Опускатися потрібно знову - таки на ви-

диху. При підтягуванні також не можна затримувати дихання-це просто небезпечно і загрожує різким підйомом 

артеріального тиску. При інтенсивному кардіо-навантаженні (біг, заняття на еліпсоїді, ходьба) в кілька разів 

посилюється потреба в кисні, який служить джерелом енергії для підтримки м’язової активності. Правильне 

дихання при такому навантаженні має бути рівномірним. Вдих при цьому злегка розтягується. Безладним ди-

ханням ви порушуєте ритм рухів, заважаєте власної координації. Кожному виду кардіо тренуванню відповідає 

свій темп, тому руху тіла важливо узгоджувати з частотою дихання: наприклад, якщо біг повільний, на кожен 

глибокий вдих і видих робіть 3-4 кроки, якщо швидше – розрахунок йде на 2 кроки. Співвідносите ступінь на-

вантаження зі своїм рівнем тренованості. Під час інтенсивних фізичних вправ новачок не зможе утримувати 

правильний темп і глибину дихання, тому тренування виявиться неефективною. 

ВИСНОВКИ. В організмі людини немає запасів кисню, тому його безперервне надходження життєво необ-

хідні. Для нормальної життєдіяльності необхідне постійне надходження до тканин організму кисню, який вико-

ристовується в складному біохімічному процесі окислення поживних речовин, в результаті чого виділяється 

енергія і утворюється двоокис вуглецю і вода. Заняття спортом і фізична робота підвищують споживання кис-

ню працюючими м'язами. У зв’язку з цим діяльність органів дихання посилюється, те ж саме спостерігається в 

кровообігу та обміні речовин. Заняття спортом добре розвивають і зміцнюють органи дихання; під їх впливом 

збільшуються розміри грудної клітини, вона набуває красиву опуклу форму, рухливість її різко зростає. Перс-

пективою роботи є розробка біотехнічної системи тестування дихання у спортсменів при різних видах наванта-
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жень для формування практичних рекомендацій при проведенні тренувань з урахуванням індивідуальної ана-

томічної та фізіологічної варіабельності.  
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 ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ  

НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ 

Ілляш О.Е., Соловйов В.В., Голік Ю.С., Чухліб Ю.О., Чепурко Ю.В.
 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,  

м. Полтава, Україна, E-mail: iloks2504@gmail.com  

Представлені результати дослідження кліматичних факторів впливу на умови проживання людей в територіа-

льних межах міста Полтави та їх стан здоров’я за період 2006-2019 роки. Які були проведені на основі біокліма-

тичних характеристик шляхом визначення ступеня тепловідчуття людьми навколишнього середовища. Також 

представлені результати соціологічного опитування контрольної групи мешканців міста Полтави щодо тепло-

вого сприйняття оточуючого середовища у різні сезони року та їх  порівняння з  одержаними розрахунковими 

даними. 

Ключові слова: біокліматологія, здоров’я людей, тепловий комфорт. 

  

STUDY OF CLIMATE FACTORS OF INFLUENCE  

ON HUMAN HEALTH 

Illiash O.E., Soloviev V.V., Holik Yu.S., Chukhlib Yu.A., Chepurko Yu.V. 

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine, E-mail: iloks2504@gmail.com 

The results of the study of climatic factors influencing the living conditions of people within the territorial boundaries 

of Poltava and their health for the period 2006-2019 are presented. The research was conducted on the basis of 

bioclimatic characteristics by determining the degree of heat perception of the environment by humans. The results of a 

sociological survey of the control group of Poltava residents on the thermal perception of the environment in different 

seasons of the year and their comparison with the obtained calculated data are also presented. 

Key words: bioclimatology, human health, thermal comfort. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Біокліматичні методи дослідження стану здоров’я людей є одними із найбільш 

відомих, що широко застосовуються для визначення статусу території як з точки зору її рекреаційної цінності, 

так й комфортності проживання людини, ступеня працездатності та прогнозованого потенціалу здоров'я. Вра-

ховуючи процес швидких змін кліматичних параметрів, важливими для розгляду параметрами є біокліматичні 

ресурси певної території. Тому дослідження в напряму біокліматичної оцінки спрямовані на визначення пози-

тивних і негативних впливів різних кліматичних факторів та їх комплексів на організм людини, що дає можли-

вість встановити медико-кліматичний потенціал певної території з метою раціонального використання її ланд-

шафтно-кліматичних умов в охороні здоров'я й рекреації [1–7].  

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дане дослідження було проведено на основі методу емпіри-

чного аналізу, а саме індикативної оцінки із застосуванням відомих біокліматичних (біометеорологічних) інде-

ксів, більшість з яких є комплексними показниками, що враховують два або більше кліматичних факторів [3, 5, 

7]. Базовим в нашому дослідженні став підхід щодо оцінки теплового стану організму людини і ступеня його 

дискомфорту, заснований на понятті еквівалентно-ефективної температури (ЕТ). Поняття ЕТ було введено Хау-
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тоном і Яглоу (1923 р.) як показник теплової чутливості організму з урахуванням впливу температури, вологос-

ті повітря й швидкості вітру, що визначається за формулою А. Міссенарда [3, 7]: 
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 ,                     (1) 

де ЕТ – це  еквівалентно-ефективна температура по Міссенарду (ЕЕТ),  t ˗ температура повітря, 
о
С; f ˗ відно-

сна вологість,%; v ˗ швидкість вітру, м/с. 

 Однак на сьогодні все більш важливим є врахування такого кліматичного фактору як інтенсивність со-

нячної  радіації. Тому у даній роботі був використаний підхід щодо оцінки радіаційно-еквівалентно-ефективної 

температури (РЕЕТ), яка  враховує  вплив  на  тепловідчуття  людиною  чотирьох метеорологічних елементів – 

температури та вологості повітря, швидкості вітру та сонячної  радіації за наближеним співвідношенням І.В. 

Бутьєвої [3]: 

                                             РЕЕТ = НЕЕТ + 6,2
о
С,                                                 (2) 

де НЕЕТ – це нормальна еквівалентно-ефективна температура, що є показником теплової чутливості органі-

зму з урахуванням впливу вітру для одягненої людини й визначалася як: 

                              НЕЕТ = 0,8 ЕЕТ +7
о
С,                                                 (3) 

Для проведення біокліматичної оцінки була сформована база даних за кліматичними показниками, що спо-

стерігалися у період з 01.01.2006 по 31.12.2019 року у м. Полтаві.  Для розрахунків були обрані наступні серед-

ньомісячні показники: температура повітря (у градусах Цельсія) на висоті 2 метри над поверхнею землі; відно-

сна вологість на висоті 2 метри над поверхнею землі; швидкість вітру на висоті 10-12 метрів над земною повер-

хнею, осереднена за 10-хвилинний період (у метрах за секунду). Окремо для літнього періоду була сформована 

вибірка значень температур повітря у час спостереження 14
00

. Джерелом вихідної інформаційної бази даних був 

обраний один з найбільш детальних інтернет-сайтів http://rp5.ua.  

Додатково в рамках даного дослідження був застосований метод соціологічного опитування вибірки респо-

ндентів з метою визначення суб’єктивного сприйняття людиною теплого стану оточуючого середовища за різ-

них погодних умов. Вибірка респондентів складалася з 14 осіб різної статі та різних вікових категорій: підлітки 

до 18 років; хлопці та дівчата від 18 до 29 років; жінки та чоловіки від 30 до 45 років та від 46 до 60 років, а та-

кож люди похилого віку, яким більше 60 років. Соціологічне опитування проводилося щомісячно у період з 

листопада 2017 по вересень 2018 року. 

У результаті проведених досліджень було визначено величину РЕЕТ для кожного місяця року в рамках 14-

річного періоду з 2006 по 2019 рік й відповідно встановлений рівень теплової комфортності сприйняття люди-

ною умов навколишнього середовища у місті Полтава.  

Для подальшої конкретизації отриманих результатів було проведено соціологічне опитування контрольної 

групи із 14 мешканців міста Полтави щодо теплового сприйняття оточуючого середовища у різні сезони року та 

здійснення оцінки зв’язку одержаних розрахункових даних з даними опитування.  

Одержані результати дослідження дають можливість виділити наступні найбільш важливі моменти: 

 спостерігалася повна збіжність або близькість розрахункових результатів та суб’єктивних відчуттів рес-

пондентів у 16 днів спостережень із їх загальної кількості 36 днів, коли температурний фактор супроводжувався 

лише одним із супутніх «синергетичних» факторів (підвищеною вологістю або підвищеною швидкістю вітру), 

які проявляються помірно. Таким чином, синергетичний ефект негативної дії зниженої або підвищеної темпе-

ратури повітря був не активно виражений; 

 навпаки для 13 днів досліджень спостерігалася кардинальна розбіжність між розрахунковими результа-

тами дослідження та суб’єктивними тепловідчуттями респондентів, однією з причин чого може бути  супрово-

дження негативного впливу температурного фактору дією обох одночасно факторів-синергетиків (підвищеною 

вологістю та підвищеною швидкістю вітру). Слід відмітити, звернули увагу, що усі ці дні належать до холодно-

го або перехідного весняно-осіннього періоду, у які механізм терморегуляції організму людини має найбільше 

навантаження, а значить стає найбільш чутливим до дії будь-яких негативних зовнішніх факторів; 

 найбільші відхилення від «комфортного» стану за суб’єктивним сприйняттям людиною оточуючого се-

редовища виникає внаслідок здебільшого впливу таких кліматичних факторів: підвищена вологість повітря у 

перехідні та зимовий період; підвищена швидкість вітру та знижена вологість у теплий період. 

ВИСНОВКИ. Одержані результати досліджень дали можливість висловити наступне:  зміна температури 

повітря не завжди є головним фактором теплового сприйняття людиною оточуючого середовища. Відхилення 

від комфортних умов виникає в більшості випадків при дії на людину супутніх факторів (підвищеної вологості 

повітря та зростання рухомості повітря), які створюють синергетичний ефект з температурним фактором. Ефект 

вагомості дії супутніх факторів-синергетиків на тепловідчуття людини значно зростає в холодний та перехід-

ний весняно-осінній періоди року, які в останні роки найбільше підлягають змінам з точки зору кліматичної 

сезонної нестабільності.  

Відповідно зазначений ефект підсилення дії супутніх кліматичних факторів-синергетиків та зростання клі-

матичної нестабільності, перш за все, у періоди з середньодобовими температурами повітря нижче +10
0
С, ство-

рюють умови значного навантаження на систему терморегуляції організму людини, що призводить до прояву 

http://rp5.ua/
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хворобливих станів організму й як наслідок виникнення ризику формування патологій та зниження резистент-

ності до інфекційних хвороб. Саме тому такі періоди року є вже на сьогодні й будуть у майбутньому періодами 

підвищеного ризику розвитку патологій, що безпосередньо залежать від резистентності організму людини до 

дії зовнішніх факторів. 

Таким чином, результати даного дослідження акцентують увагу на актуальності й практичній значимості бі-

окліматичних оцінок, які не лише дають можливість визначення рівня адаптивності організму людини до зміни 

кліматичних умов в рамках певних територій, а й провести оцінку ризику прояву хворобливих станів та здійс-

нити своєчасне прогнозування виникнення тих патологій, що безпосередньо залежать від дії зовнішніх факто-

рів, зокрема кліматичних, або активно розповсюджуються у певні періоди року (передусім, інфекційні патоло-

гії). 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ  

В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЕТАНОЛУ 

Пасенко А. В., Литвинова К. В., Гетьманець С. О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pasenko2000@ukr.net 

Обгрунтовано перспективність використання поворотних відходів хлібопекарського виробництва в якості си-

ровини для виробництва етилового спирту. Проведені комплексні дослідження з вивчення біохімічних і мікро-

біологічних характеристик нового виду сировини 

Ключові слова: екологічна біотехнологія, хлібопекарська галузь, відходи, етанол, спиртове бродіння. 

 

PROSPECTS OF APPLICATION OF WASTE OF THE BAKERY INDUSTRY 

IN TECHNOLOGY OF ETHANOL PRODUCTION 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 
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Perspective of utilization of recurrent wastes of bakery production is educed as raw material for the production of ethyl 

spirit, complex studies are undertaken on the study of biochemical and microbiological descriptions of new type of raw 

material. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Харчові виробництва створюють певне екологічне навантаження на територіях 

селітебних зон населених пунктів, яке обумовлено вагомою кількістю утворюваних органічних відходів побу-

тового й промислового походження на урбанізованих об’єктах. При реалізації технологічного процесу з вироб-

ництва хліба утворюється значна кількість відходів у вигляді некондиційного хліба із-за порушень технологіч-

ного процесу, несправної роботи устаткування, перебоїв в енергопостачанні і теплопостачанні. Крім того, час-

тина кондиційного хліба переводиться в некондиційний і повертається підприємствам хлібопекарської галузі з 

точок мережі з організації роздрібної торгівлі у зв'язку з перевищенням максимального терміну реалізації про-

дукції з моменту її випічки (більше 24 годин). Некондиційний хліб переробляється у хлібну крихту, яку надалі 

використовують у різних галузях харчової промисловості. Проте велика частина хлібної крихти, яку отримують 

щоденно, залишається незатребуваною. Підприємства хлібопекарської галузі запроваджують різні схеми пово-

дження з вказаними відходами, у найгіршому варіанті видаляючи їх з виробничого циклу підприємства на тери-

торію міських звалищ промислових відходів. Одночасно, за результатами аналізу еколого-економічної ситуації, 

що складається у спиртовій галузі України, встановлено, що основною сировиною при виробництві етанолу є 

різні види зернових культур, вагому частку яких становлять різні сорти пшениці, вирощування яких стає усе 
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більш витратним виробничим процесом. Тому, на сьогодні з урахуванням певних умов зернового виробництва, 

а саме кліматичних змін при реалізації процесу вирощування зернових, спостерігається суттєве зростання ціни 

на різні сорти пшениці, ячменю, жита та інших зернових культур. Є певні тенденції цінової політики на світо-

вому ринку у напрямі зростання вартості однієї тони зернових. Взагалі, спиртова галузь характеризується низь-

кою рентабельністю, значною енерго- і матеріаломісткістю й серйозною сировинною залежністю. Тому дослі-

дження, що спрямовані на розробку наукових і практичних засад з пошуку більш рентабельних сировинних 

джерел для підприємств спиртової галузі, створення нових технологій виробництва етилового спирту, у тому 

числі з відходів хлібопекарських виробництв є актуальним сучасним прикладним завданням. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Одним з нових перспективних видів сировини відповідно до 

його біохімічного складу можуть бути поворотні відходи хлібопекарської галузі, зокрема пшеничний хліб. 

Аналізуючи та виходячи з еспериментальних даних, де контрольним зразком став помел пшениці – традиційна 

сировина, а дослідним зразком був новий вид крохмальвмісної сировини – хліб пшеничний, були отримані дані, 

які свідчать, що вміст крохмалю в перерахунку на суху речовину в дослідному зразку вищий, ніж у контроль-

ному на 10 %, що з позиції спиртової галузі підвищує цінність нового виду сировини. 

При оцінці технологічних властивостей нового виду нетрадиційного виду сировини при запровадженні тех-

нології спочатку вивчають їх біохімічні характеристики і мікробіологічні показники. Останні значною мірою 

визначають вибір режимних параметрів переробки сировини. Порівняння мікробіологічних характеристик тра-

диційного і нового виду сировини дозволяє виявити їхні істотні відмінності. Для оцінки кількісного і якісного 

складу мікроорганізмів зразки були посіяні на наступні середовища: OFS-агар для визначення молочнокислих, 

оцтовокислих бактерій, дріжджів і пліснявих грибків, DEV-агар для визначення МАФАМ. За зовнішніми мор-

фологічними ознаками колоній, що виросли на DEV-агарі, у зразках помелу пшениці переважали бактерії 

Ervinia herbicola, а також спороутворюючі бактерії й коки. На OFS-агарі переважали міцеліальні гриби родів 

Fusarium і Alternaria, молочнокислі бактерії, а також дріжджі. За результатами проведених посівів встановлено, 

що забрудненість зразків відходів хлібопекарського виробництва значно поступається контрольному зразку. 

Було виявлено, що новий вид сировини (пшеничний хліб) характеризується меншим вмістом кислотоутворюю-

чих мікроорганізмів порівняно з помелом з пшениці. Таким чином, використання вказаних відходів хлібопекар-

ського виробництва дозволить підтримувати оптимальні значення рН середовища в ході реалізації технологіч-

ного процесу виготовлення етанолу. 

ВИСНОВКИ. Проведена оцінка біохімічних характеристик та мікробіологічний аналіз традиційного й за-

пропонованого у вигляді хлібопекарських відходів видів сировини спиртового виробництва показали перевагу 

останніх як більш оптимальних за показниками рН та менш біологічно забруднених. Обґрунтовано перспектив-

ність використання відходів (поворотних продуктів) хлібопекарського виробництва в якості сировини для 

спиртової галузі з еколого-економічних позицій за умов одночасного вирішення проблеми утилізації неконди-

ційного хлібу на хлібозаводах. 
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Запропоновано застосування біопрепарату «Радород» в технології переробки рослинних відходів, досліджено 

склад ґрунтового мікробоценозу після застосування біопрепарату, обґрунтовано перспективи інтенсифікації 

процесу мінералізації органічних відходів сільського господарства – рослинних залишків в умовах in situ. 

Ключові слова: біопрепарат, «Радород», мікроорганізми, рослинні відходи. 

 

USE OF MICROORGANISMS OF BIOPREPARATION «RADOROD»  

FOR VEGETABLE WASTE PROCESSING 
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The use of biopreparation «Radorod» in the technology of processing of vegetable waste, the composition of soil 

microorganisms was studied after application of the biological product, the prospects of intensification of the process of 

mineralization of organic agricultural waste are substantiated – plant residues in the conditions in situ. 

Key words: biological product, «Radorod», microorganisms, vegetable waste. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В Україні внаслідок катастрофічного зменшення обсягів виробництва та вне-

сення органічних добрив у виснажений екстенсивним землеробством ґрунтовий покрив щорічно зменшується 

родючість ґрунтів та відбувається деградація земель, при цьому використання традиційних ресурсів органічної 

сировини для удобрення недостатні для забезпечення бездефіцитного балансу ґрунтів. Тому необхідно залучати 
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додаткові резерви органічної сировини у сучасному землеробстві. Але такі органічні відходи як рослинні зали-

шки потребують певного часу для їх біологічної деструкції й переведення їх у ґрунті в біодоступну форму. У 

сучасних умовах розвитку агротехнологій перспективним способом інтенсифікації переробки рослинних відхо-

дів є застосування певних біохімічно активних штамів мікроорганізмів, що забезпечують гуміфікацію органіч-

ної складової рослинних залишків в умовах in situ. Одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного земле-

робства є використання штучно отриманих біологічних препаратів, що надасть змогу поступово відновлювати 

природний потенціал потужного земельного ресурсу країни й отримувати екологічно чисту продукцію рослин-

ництва. Важлива роль серед таких агрономічних засобів належить біопрепаратам, що містять мікроорганізми-

деструктори. Екологічно безпечні мікробіологічні біопрепарати використовується, у першу чергу, як стимуля-

тори відновлення складу ґрунтової мікробіоти, препарати для збагачення та підвищення біодоступності органі-

чної складової гумусового шару ґрунтових екосистем, а по-друге – як органічне добриво для підвищення вро-

жайності сільськогосподарських культур. Перспективним біопрепаратом агрономічної технології є біодобриво 

«Радород», що прискорює мінералізацію складних органічних сполук і, таким чином, підвищує родючість ґрун-

ту. 

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 

(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 [1]. Проаналізувавши специфіку дії мікробоценозу біопрепарату «Радород» на органічну 

складову ґрунту, у роботі припустили можливість застосування вказаного біодобрива як ефективного біодест-

руктора органічних відходів, а саме рослинних залишків. Для дослідження впливу мікробоценозу біодинаміч-

ного препарату «Радород» на ґрунтову мікробіоту вивчали мікропейзажи ґрунтових зразків із застосуванням 

методу стекол обростання за М. Г. Холодним. Після закінчення терміну експозиції у пробах ґрунтів (1 місяць) 

закладені стекла обростання видаляли й фарбували 1%-м еритрозином та мікроскопіювали за вищевказаним 

методом. Для вивчення культуральних ознак колоній мікроорганізмів мікробоценозу дослідних зразків було 

проведено посів мікроорганізмів на середовище МПА. На поживне середовище проводили мікробіологічний 

посів рідкої фази ґрунтових розчинів дослідних зразків і контролю. Визначали форму, колір, характер краю ко-

лонії мікроорганізмів. У пробах після додавання біопрепарату «Радород» була наявна значна кількість колоній 

мікроорганізмів переважно родини Actinomycetaceae, а у пробі без біопрепарату – крім колоній бактерій спо-

стерігали значну кількість пліснявих грибів. Таким чином, визначено присутність біохімічно активної групи 

мікроорганізмів – актиноміцетів як біодеструкторів у складі біопрепарату «Радород», що обумовлює перспек-

тивність його застосування для прискорення процесу мінералізації органічних відходів агровиробництва – рос-

линних залишків в умовах in situ. 

ВИСНОВКИ. Запровадження розроблених рекомендацій щодо переробки рослинних відходів сприятиме ви-

рішенню певних екологічних проблем агровиробництва з підвищення родючості виснажених ґрунтів, віднов-

лення біорізноманіття видового складу ґрунтових мікробоценозів. 
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The analysis of measuring devices and biosensors on their manifestation of system features, and the possibility of ap-

plying a system approach to them. The technical strategies that can be applied in the development of biosensors that 

work on the basis of detection of biomarkers, with or without the use of labels.  
Key words: system approach, measuring devices, biosensor. 
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Проведений аналіз вимірювальних пристроїв та біосенсорів щодо прояви ними ознак систем, та можливості 

застосування до них системного підходу. Розглянуто технічні стратегії, що можуть бути застосовані при розро-

бці біосенсорів які працюють на підставі виявлення біомкаркерів, з використанням або без використання міток. 

Ключові слова: системний підхід, вимірювальні пристрої, біосенсори. 

 

INTRODUCTION. Modern measuring equipment for measuring electrical and, especially, non-electrical quanti-

ties is becoming more and more complex. When designing new measuring systems and devices, more and more strin-

gent technical requirements are set for their operation not only in normal but also in special operating conditions. As a 

result, measuring technology, as a branch of scientific knowledge, differentiating by areas of application, creates a 

deeper and more coherent theory in each of the existing fields [1]. 

Technical strategies used to develop biosensors are based on the detection of biomarkers with and without labels. 

Label detection is based primarily on the specific properties of the marking compounds used for targeted detection [2]. 

MATERIAL OF RESEARCH. The introduction into science of the concept of energy, the discovery of the laws 

of its conservation and transformation made it possible to consider various and complex phenomena from a single point 

of view (the energy point of view) (A. A. Kharkevich, R. Koller, K. V. Kumunzhiev and others). 

A.A. Kharkevich [3] developed a systematization of existing theoretical provisions, introduced generalizations 

that allowed to create a general theory of transducers, as well as a strict theory of some measuring transducers. The pro-

posed theory is based on the principle of energy conservation and the principle of reciprocity, where the total energy of 

the converter (as a system) is determined by the sum of K – kinetic; T – energy dissipated; C – potential energy: 

𝑊 = 𝐾 + 𝑇 + 𝐶. 

The potential energy of a linear system (mechanical, electrical, magnetic etc.) is considered as a function of gen-

eralized displacements yb, where yi – generalized displacement – the reaction of the system to the action of external 

forces xi. External forces are balanced by the reactions of the system and are expressed by partial derivatives of energy 

by the corresponding displacements. The relationship between generalized forces and displacements is expressed by a 

linear combination: 

𝑥𝑖 = 𝐶𝑖1𝑦1 + 𝐶𝑖2𝑦2 + ⋯ + 𝐶𝑖𝑘𝑦𝑘 + 𝐶𝑖𝑛𝑦𝑛 , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 
𝐶𝑖𝑘 = 𝐶𝑘𝑖 – generalized elasticity. 
 

The kinetic and potential energies of the system are functions of generalized velocities. Analysis of different 

types of energy (mechanical, electrical, magnetic, thermal) allowed to compile a table of values of generalized forces of 

different types of energy (Table 1). 

K.V. Kumunzhiev [4] identified 5 elementary physical subsystems (inertial, elastic, electrical, magnetic, ther-

mal), for which variables and parameters are defined. 

According to R. Koller [5], the technical system is characterized by the presence of organized flows of matter, 

energy and information, which allows to obtain a block diagram of the principle of operation of the device, reflecting 
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the sequence of transformations to achieve the desired function. Value, as a result of which the process (action) will turn 

into another physical quantity): 

𝑄 = 𝐴 → 𝐸 → 𝐶, 
A and C – input and output energy flow of matter (information), respectively; E is the name of the main opera-

tion for the transformation of A into C. 
 

Table 1 – The value of the generalized forces of different types of energy 

Type of energy Generalized force 
Generalized 

movement 
Generalized speed 

Generalized 

resistance 

Mechanical F – mechanical u – movement V – speed δ =
F

V
 – mechanical 

Electrical U – voltage q – charge i – current Z =
U

𝑖
 – electrical 

Magnetic 

M – magnetic-

driving 

 

Ф – magnetic flux 

Ф't – magnetic flux 

derivative 

in time 

K =
𝑀

Ф
 – magnetic 

Thermal Т – temperature S – entropy 
S't – derivative of 

entropy over time 
X =

Q

∆𝑇
 – thermal 

 

In the process of converting "input" to "output" can change either the value of a physical quantity (quantitative 
transformation) or dimension (qualitative transformation). In addition, the direction may change for vector quantities. 

The basic operation means the process (action) of transformation: if we exclude the description of "input" and 
"output" from the description of the elementary function, we get the basic operation. Many operations are smaller than 
the variety of "inputs" and "outputs". This allows you to classify the physical effects on the basis of these operations. 
The results of the review of conceptual models of energy analysis of measuring devices available in the works of the 
above authors [3–5]. 

In the above works, conceptual models of the energy approach of the system of quantities and parameters to de-
scribe the processes in the sensitive elements of control systems were considered. 

The laws of conservation and conversion of energy have led to a general approach to a variety of physical phe-
nomena. However, purely energy ratios are not completely decisive in terms of the main tasks of technology: receiving 
and transmitting information. Under these conditions, it becomes obvious that general theoretical foundations can be 
created by using and developing general laws of information transformation in relation to the specifics of measuring 
instruments, by developing a general information theory of measuring instruments [6, 7]. 

The subject of research in modern information theory of measuring devices is the intensity of events. 
A. A. Denisov [6] made an attempt to develop a universal system-wide analysis based on the similarity of the 

mathematical description of the processes of different physical nature: optical, acoustic, thermal, etc. A distinctive fea-
ture of this analysis is the reduction of all equations describing similar processes to a dimensionless form, except for 
two general physical quantities – force and energy, which have the same dimension in electrical engineering and me-
chanics. 

P. V. Novitsky [7] using an information approach to the analysis of the theory of measurement errors moved 
from arbitrarily accepted or marginal estimates to the weighted averages of measurement accuracy in the form of entro-
py and amount of information. Such an effective value of the error, which unambiguously determines the amount of 
information obtained, is the entropy value of the error (as opposed to the probabilistic or rms values). 

Any measuring device can be considered as a series circuit of individual measuring transducers (mechanical, 
electrical, optical, etc.), forming a channel for receiving, transmitting and converting information. However, without the 
input of energy to the input of the device or a separate converter, the implementation of the process of transmission of 
measuring information is impossible. The energy information approach [8, 9] allowed create a single classification of 
all known physical and technical effects and technical realizations of physical effects of chains of different physical 
nature. In this approach, the basic concepts are "chain", "value", "parameter", "criteria" and the concept of their connec-
tion in the chain. 

Each criterion reflects a single elementary transformation of one chain variable into another. In addition, there 
are interchain relationships that link variables of different physical nature, which also reflect the transformation (per-
haps not elementary) of one quantity into another (of another physical nature). 

The principle of operation of sensitive elements of control and regulation systems is based on the interaction of 
chains of different physical nature. According to [9], in the technical device can be identified areas that include several 
successive elementary transformations of the same physical nature. These sections are interconnected by interchain 
transformations, and each interchain (intrachain) dependence is represented as a circuit with one input and one output – 
an elementary parametric circuit (EPC). The converter is represented as a combination of such schemes that form a par-
ametric block diagram (PBD) [10], reflecting a single elementary transformation of one physical quantity into another 
and the physical principle of operation (FPO) of the device as a whole. It is possible to connect elementary circuits in 
PBD both in series and in parallel. The only condition is the coincidence of the output of the previous EPC with the in-
put of the next. 

The term "biosensor" refers to a powerful innovative analytical device with a biologically sensitive element, 
which has a wide range of possible applications, such as drug development, diagnostics, biomedicine, food safety and 
food industry, environmental monitoring, defense and security. The first biosensor was invented in 1962 by Clark and 
Lyons to measure glucose levels in biological samples, and used a strategy of electrochemically detecting oxygen or 
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hydrogen peroxide using electrodes with immobilized glucose oxidase. Since then, incredible progress has been made in 
both technology and the use of biosensors using innovative approaches, including electrochemistry, nanotechnology and 
bioelectronics. Given the phenomenal achievements in the field of biosensors, the purpose of this review is to acquaint 
the reader with various technical strategies adapted for the development of biosensors, and to provide basic knowledge 
and the current situation in the field of biosensor technologies. Particular attention is paid to research tools that demon-
strate how biosensor performance has evolved from classical electrochemical methods to optical / visual detection, pol-
ymers, silica, glass, and nanomaterials used to improve detection threshold, sensitivity, and selectivity. Interestingly, 
microorganisms and bioluminescence have generally been used in the development of biosensors based on labels, while 
biosensors that do not use labels are usually created using devices based on transistors or capacitors and nanomaterials 
[11–17]. 

CONCLUSION: A review of systems approaches to the analysis of measuring devices revealed that, first, the 
general theory of transducers, based on energy representations (energy approach), establishes links between expressions 
of energy stored in the system and the forces arising in it; the information approach makes it possible to link the known 
thermodynamic relations with the amount of information obtained during measurements, and thus create a theoretical 
foundation for solving many practical issues in the field of instrumentation; the energy information approach signifi-
cantly facilitates both analysis and synthesis of technical solutions of measuring devices; secondly, differentiation by 
areas of application of measuring devices would lead to a sharp separation of individual areas, if there were no common 
theoretical foundations covering the development of all measuring equipment. 

Currently, in order to create a single knowledge space as a system for subsequent import into subsystems, ontol-
ogies are developed for each system approach to the analysis of measuring devices, which will allow the next level of 
abstraction to describe the ontology of system approaches under the assumption that the next level of abstraction 
knowledge. 

Biosensors provide a basis for understanding technological improvements in the field of measuring instruments, 
including complex high-throughput devices used in quantitative biology, and portable quantitative and semi-quantitative 
devices for non-professional use. 
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RESEARCH OF THE SENSITIVITY OF THE COMPUTER CAPILLAROSCOPY METHOD UNDER 

LOCAL CHANGES IN TEMPERATURE 
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The possibilities of the method of computerized capillaroscopy for studying the structure of the capillaries of the skin of 

the hands after exposure to temperature are considered. With local frostbite, there is a lack of sensitivity and insufficient 

expression of blood vessels, their blanching caused by constriction. The capillaroscopic picture is relatively normal, 
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however, some characteristic changes can be observed: the blood flow slows down, external thinning of the vessel walls 

is observed, the capillaries are somewhat deformed, some of them empty. 

Key words: capillaroscopy, temperature, vessels, blood, termoscopy. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МЕТОДУ КОМП'ЮТЕРНОЇ КАПІЛЯРОСКОПІЇ ПРИ МІСЦЕВИХ 

ЗМІНАХ ТЕМПЕРАТУРИ 

Ковальова А.А., Аврунін О.Г. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

Розглянуто можливості методу комп'ютеризованої капіляроскопії для вивчення структури капілярів шкіри рук 

після впливу температури. При місцевих обмороженнях спостерігається недостатня чутливість і недостатня 

експресія судин, їх бланшування, спричинене звуженням. Капіляроскопічна картина відносно нормальна, однак 

можуть спостерігатися деякі характерні зміни: кровотік сповільнюється, спостерігається зовнішнє стоншення 

стінок судин, капіляри деформуються, деякі з них порожні. 

 

RELEVANCE. Computerized capillaroscopy makes it possible to reveal on the evidence level the peculiarities of 

the functioning of the peripheral circulation system according to the state of the capillary and to evaluate the 

effectiveness of treatment according to the aggregation state of blood, the state of blood rheology in hematological 

practice. This method is especially relevant in the diagnosis of any disease, since it expresses any changes and disorders 

in the body, including local frostbite [1]. 

PURPOSE. The purpose of this study is to assess the microcirculation indicators with a local decrease in 

temperature. 

MATERIALS AND METHODS. Experimental studies were carried out using the apparatus Biobasegroup WXH-8 

1004C, YOUMEDTECHco., Etl., Which has a 500x optical magnification, as well as a portable thermal imager Flir 

TG165. During the experiment, 27 volunteers of young age from 18 to 25 years old were under observation. The study 

was carried out on the ring finger of the left hand.  

DISCUSSION AND RESULTS. Let us consider a general model of the capillaroscopy method, which is based on 

micro-video filming of an object in reflected light with a magnification of several hundred times. 

This device contains an adaptive optical observation system placed in the housing with an illumination device and 

an image receiver connected to an electronic signal processing unit, and a lodgment attached to the housing for accom-

modating the subject's finger. 

The capillaroscope includes a recording device and a focusing and positioning system located in the housing. The 

recording device consists of an image receiver with an optical system and an illumination system for the study area. In 

the body of the capillaroscope there is a cradle with a finger retainer. The image receiver is a CMOS sensor connected 

to a computer. The focusing and positioning system (not shown in the drawing) provides for the movement of the opti-

cal system along three coordinate axes in the vertical and horizontal directions. The CMOS matrix used in the capillaro-

scope provides a frame rate of at least 100 frames / sec and the possibility of increasing the frame rate (rate) with a de-

crease in the investigated area. The computer is 

equipped with a control software device for polling 

the pixels of the CMOS matrix with correction of the 

choice of the area of study and its retention in the 

field of view during the entire monitoring process. To 

implement the algorithm for processing blood flow 

parameters, an increase of 150 and 350 times by 

means of an optical system is used. To obtain a high-

quality image with a high resolution, an interchange-

able lens is used, which allows to obtain an enlarged 

image on the monitor screen by 1000 times [1]. 

The illumination system of the investigated area 

consists of a set of ray sources (at least 8), which are 

installed around the cradle 4, while their rays are di-

rected to the illuminated area at an angle - the central 

axes of the rays form an illumination angle with the 

base of the cradle in the interval (10 ÷ 12 °). The 

lodgement provides for heating the patient's hand and 

fingers and a temperature sensor fixed on the finger 

for temperature control. The method for studying the 

characteristics of capillaries and capillary blood flow 

is carried out as follows [2]. After fixing the finger of 

the examined patient with a retainer in the lodgement 

so that the perivascular zone of the nail bed is in the 

field of view and focusing of the optical system, the 

beam sources of the illumination system are adjusted 

with the illumination angle α formed by the central 

 
Figure 1 - Picture at normal temperature:  

a) capillaroscopic; b) by thermal imaging 

 
Figure 2 - Picture at low temperature:  

a) capillaroscopic; b) by thermal imaging 
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axis of the beam with the horizontal surface of the lodgment base, in the interval (10 h 12 °). Then the image of the 

perivascular zone of the nail bed is visualized. As a result of viewing the sets of frames obtained at different angles of 

illumination of the perivascular zone by each of the beam sources, the study area is selected (by contrast imaging and 

the number of capillaries). In fig. 1 and 2 provide a demonstration of conducting our own experiment. 

The Flir TG165 thermal imager is capable of creating a visual image of the surface temperature distribution with a 

resolution of 320 by 240 elements. 

As you know, any pathology in the body begins with slowing down or stopping the peripheral circulation and slow-

ing down the natural movement of the intercellular fluid. Since the human body consists of more than 80% water, it is 

natural that the pathology begins with insufficient microcirculation. 

At normal temperature, the following picture is observed (Fig. 1). 

With local cooling, prolonged exposure to extremely cold temperatures causes a spasm of capillaries, stagnation of 

blood in them and, as a result, leads to numbness of the skin and subcutaneous tissues, and then to their death. This is 

due to the fact that the skin has special thermoregulatory vessels that play an important role in the implementation of a 

normal physiological response to temperature changes in the environment to maintain a stable body temperature [4]. 

These phenomena can be observed in Fig. 2a: spasm, capillary deformation, thinning of the walls. 

It is known that cooling increases the production of oxygen radicals that activate Rho kinase, which causes α2c-

adrenergic receptors to translocate onto the cell membrane, which are responsible for vasoconstrictor reactions. RhoK 

has been implicated in the pathogenesis of vascular disorders in many diseases. Vascular disorders in such diseases are 

associated with both changes in the functioning of smooth muscle cells and endothelial dysfunction. 

At the same time, there is a lack of sensitivity and insufficient expression of the vessels, their blanching caused by 

narrowing. The capillaroscopic picture is relatively normal, however, some characteristic changes can be observed: the 

blood flow slows down, external thinning of the vessel walls is observed, the capillaries are somewhat deformed, some 

of them empty. 

CONCLUSIONS. The paper considers the possibilities of the method of computerized capillaroscopy for studying 

the structure of the capillaries of the skin of the hands after exposure to temperature. With local frostbite, there is a lack 

of sensitivity and insufficient expression of blood vessels, their blanching caused by constriction. The capillaroscopic 

picture is relatively normal, however, some characteristic changes can be observed: the blood flow slows down, external 

thinning of the vessel walls is observed, the capillaries are somewhat deformed, some of them empty. 
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A MOBILE CARDIOGRAPH CONNECTED TO CLOUD TECHNOLOGIES 
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The technical characteristics and diagnostic capabilities of modern non-invasive electrocardiogram monitoring methods 

used in the diagnosis of heart rhythm and conduction disorders are considered. Advantages and disadvantages of differ-

ent methods of long-term electrocardiogram monitoring are shown. The advantages of using wireless systems for 

transmitting and storing data using cloud storage are described. The possibility of application of the described concept 

for self-analysis of the patient's condition on the basis of existing mobile systems is conducted and the methods of their 

improvement are offered. The possibility of applying wavelet ECG signal analysis using Gaussian symmetric functions 

directly in a mobile locking device is considered. The possibility of using the method of allocation of cardiointervalo-

gram without parallel ECG registration for the analysis of dynamic characteristics of heart rhythm in phonocardiog-

raphy is described.  
Key words: electrocardiographic diagnostics, Holter monitoring, overhead electrocardiographic monitors, mobile am-

bulatory cardiac monitoring systems. 
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Розглянуто технічні характеристики та діагностичні можливості сучасних методів моніторингу неінвазивної 

електрокардіограми, що використовуються для діагностики порушень серцевого ритму та провідності. Показа-
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но переваги та недоліки різних методів тривалого моніторингу електрокардіограми. Описано переваги викорис-

тання бездротових систем для передачі та зберігання даних за допомогою хмарного сховища. Проведено мож-

ливість застосування описаної концепції для самоаналізу стану пацієнта на основі існуючих мобільних систем 

та запропоновано методи їх вдосконалення. Розглянуто можливість застосування вейвлет-аналізу ЕКГ-сигналу 

за допомогою симетричних функцій Гауса безпосередньо в мобільному блокувальному пристрої. Описана мож-

ливість використання методу виділення кардіоінтервалограми без паралельної реєстрації ЕКГ для аналізу ди-

намічних характеристик серцевого ритму у фонокардіографії. 

Ключові слова: електрокардіографічна діагностика, Холтерівський монітор, накладні електрокардіографічні моні-

тори, мобільні амбулаторні системи моніторингу серця. 

 

 

INTRODUCTION. Identifying the underlying causes of palpitations and other arrhythmia-related symptoms is of 

great clinical importance. Registration of heart rhythm directly during the onset of symptoms by long-term ECG moni-

toring is a known method for identifying their cause in patients [1, 2]. ECG monitoring is an important diagnostic meth-

od for correlating symptoms and heart rate. The development of modern technologies has provided a wide range of de-

vices for ECG monitoring, which differ in the duration of monitoring, signal recording quality, convenience and inva-

siveness. 

MATERIAL OF RESEARCH. In addition, it should be borne in mind that Holter monitoring (HM) is widely used 

in various clinical settings to diagnose arrhythmias and conduction, which can’t always be detected by a standard elec-

trocardiogram (ECG). CM allows to establish the relationship of clinical symptoms with cardiac arrhythmias and con-

duction, to assess the effectiveness of antiarrhythmic therapy, the patient's response to its correction or cessation, allows 

to assess the prognosis in specific clinical situations. Accurate and timely diagnosis of arrhythmias is a determining fac-

tor for a correct diagnosis and is crucial for effective treatment. 

Currently, HM is a relatively inexpensive, affordable and easy to perform method. Modern devices used for CM are 

light, invisible and practically do not cause discomfort to patients when wearing. The function of continuous ECG mon-

itoring «beat-to-beat», automatic arrhythmia detection and wireless data transmission in real time have become im-

portant factors determining the high diagnostic efficiency of the method and its ease of use [3, 4]. Therefore, the aim of 

this work is to create preconditions for long-term use of mobile diagnostic devices for monitoring the patient's condition 

on the basis of ECG using wireless interfaces and cloud storage to solve a set of technical and economic problems of 

early detection of heart rhythm disorders. 

Diagnosis of some cardiac arrhythmias is a non-trivial task. It is very difficult to record rare episodes of arrhythmia 

in real clinical practice [5]. Holter electrocardiogram monitoring only partially solves this problem, because: standard 

HM is the average duration of ECG recording in 1-2 days; multi-day HM has a high level of discomfort caused by nu-

merous wires and a mass of equipment, as a result of which patients may interrupt the study prematurely. 

The use of modern implanted recorders allows to record electrocardiographic events for a long time – from 2 to 3 

years, but invasive implantation of such devices is a deterrent for many patients. The financial component of the issue is 

also important: the price of such a recorder and its implantation ranges from 1 to 3 thousand dollars, which is also a bar-

rier to its widespread use. Therefore, currently an increasingly important task is to develop a system that will provide 

non-invasive fixation of the ECG signal over a long period of time. 

The method, developed in 1961 by Norman Holter, is an ECG monitoring using a device that records electrocardio-

graphic signals in several leads. 

The patient wears a portable device on a belt over a shoulder or on a belt, noting in the diary time and circumstances 

of emergence of symptoms. Electrodes designed to record cardiac signals are attached to the patient's body. The record-

ing is stored in a device that uses simulation or digital media (Fig. 1). 

Analyzing the above data, we can conclude that 

the main problems of devices of this type are: 

1. Large mass and size parameters. 

2. Inconvenience and low speed / frequency of da-

ta transmission. 

3. The presence of conductors for connecting sen-

sors and batteries. 

4. The absence of a sufficiently large built-in stor-

age device, which does not contradict the require-

ments of paragraph 1. 

The solution of these problems can be based on the 

results of modern technological development of all 

branches of electronics, namely the development of 

wireless communication technologies, minimization 

of permanent storage devices based on programmable 

memory (EEPROM) and the use of cloud storage for 

data transmission and sharing obtained from the pa-

tient. 

Therefore, currently in demand will be systems that have the advantages of non-invasive fixation, duration of ECG 

 
Figure 1 – Example of a device for Holter monitoring 
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signal registration and ease of use, primarily due to the compactness of the device and the ability to independently con-

trol registration (possibility of intermittent ECG signal recording, stop recording for a while with subsequent self-

renewal) [5, 6]. 

The general scheme of construction of such system 

is given in fig. 2. 

Therefore, there is a need to implement a parallel 

channel, which would be included based on an objec-

tive analysis of ECG data. However, this requires a 

preliminary analysis of the current ECG data obtained 

directly from the cardiac monitor placed on the patient 

before transmitting it through an external communica-

tion channel. And this raises the second question that 

arises before the developer of the equipment, how to 

implement this analysis, without a significant deterio-

ration in the mass and size of the devices placed on 

the patient. The solution to this problem is to supple-

ment the cardiomonitor with an ECG analyzer accord-

ing to a simplified algorithm, which would respond 

only to certain changes in the structure of the ECG teeth. Schematic implementation of such a simplified analyzer will 

not be complex and dimensional enough. Examples of variants of such a simplified analysis are presented in [7–10]. 

CONCLUSION. Rapid advances in modern technology and the expansion of physicians and patients access to ECG 

equipment and computer programs provide great opportunities for diagnosing both symptomatic and asymptomatic car-

diac arrhythmias and conduction disorders, which can cause a variety of patient complaints of malaise and life-

threatening health conditions. However, the use of XM-ECG methods has a number of limitations [11–13]. 

Portable XM-ECG devices in the near future have every opportunity to become a new standard of outpatient diagno-

sis for the detection of arrhythmias and cardiac conduction disorders. However, HM-ECG can be important for medi-

cine not only in the field of diagnosis, but also for patient follow-up, influencing both short-term and long-term treat-

ment results. As a result, we can expect an improvement in the quality of diagnostic and therapeutic care for patients in 

general. 
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Figure 2 – General scheme of building a system using cloud 

storage 
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The use of silk as a material for cell culture and tissue engineering is considered, paying special attention to cell adhe-

sion of the surface, mechanical and textural properties, toxicity, immunogenicity and biodegradation. 

Natural materials (mulberry silkworm / spider silk) often have properties superior to artificial materials  (polyamide 

fibers such as nylon). 

Protein micro / nanocoatings have long been widely used in the creation of biointerfaces, fabric engineering, optics / 

photonics and bioelectronics. 
Key words: biosensor, "smart" silk, analysis of biosubstances, biopolymers. 
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Розглянуто питання використання шовку в якості матеріалу для клітинної культури і тканинної інженерії, 

приділяючи особливу увагу клітинній адгезії поверхні, механічні і текстурні властивості, токсичність, 

імуногенність і біологічне розкладання.  

Природні матеріали (наприклад, шовк тутового шовкопряду/павука) часто мають властивості які перевищують 

штучні матеріали (наприклад, поліамідні волокна, такі як нейлон). 

Білкові мікро/нанопокриття вже давно знайшли просторе застосування в створенні біоінтерфейсів, тканинної 

інженерії, в оптиці/фотоніці та біоелектроніці. 

Ключові слова: біосенсор, «розумний» шовк, аналіз біоречовин, біополімери. 

 

INTRODUCTION. Polymers of natural (biopolymers) and synthetic origin are widely used in the field of tissue en-

gineering, regenerative medicine and pharmaceuticals. Biopolymers - a class of polymers that belong to the composition 

of animal and plant organisms. Due to biocompatibility and biodegradation to metabolites involved in cellular process-

es, they have an advantage over synthetic polymers. However, materials such as polyglycolic acid, polylactide and pol-

ycaprolactone, due to their biological, mechanical and chemical properties, also find some application. The study of 

biodegradable polymers opens new opportunities for bioengineering and regenerative medicine: the combination of 

polymers of natural and synthetic origin allows you to create designs with the most successful properties for practical 

use. 

Silk fabric, which is beautiful on the outside, is evenly dyed, in addition, is very strong, light, perfectly retains heat. 

These qualities are based on the unique properties of the protein fiber of the thread.. 

MATERIAL OF RESEARCH. Due to the ease of cultivation of mulberry silkworm, currently the presence of puri-

fied fibroin from mulberry silkworm cocoons significantly exceeds the presence of natural spider silk or biotechnologi-

cal proteins, and information on mulberry silkworm fibroins is much more extensive than information on the use of oth-

er spider proteins. based on materials obtained from mulberry silkworm. 

Since the beginning of the last century, silk has been systematically used for various medical purposes. As early as 

1901, the absorption and weakness of inflammation due to the use of silk sutures were described. Later, the qualitative 

indicators of silk and catgut sutures were compared in terms of inflammation, infection and wound healing; The obvi-

ous advantages of silk sutures over catgut sutures have been proven, thus determining the obsolescence of catgut for 

modern medical applications. 

Although the use of silk sutures is less common today due to new materials such as PGA (polyglycolic acid), poly-

propylene, polyester, vicryl or nylon, certain specific properties of silk (eg biodegradability, low toxicity and immune 

activity) are of interest to researchers. engaged in the field of biomaterials. They identified the possibility of improving 

old or creating new cell culture strategies using silk-based materials as appropriate biophysical microenvironments for 

cell adhesion, proliferation, and differentiation, and to support tissue and organ regeneration, as discussed below. 

The immune system identifies molecules, cells, or materials that are foreign to the body (implants or pathogens), 

which often leads to hypersensitivity, inflammation, and possibly uniform tissue necrosis surrounding the material / 

cells [1, 2]. Therefore, the key issue in the study of biomaterials is the development of samples that cause a minimal 
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response of the immune system, or do not cause it at all. 

Sericin (Bombyx mori) is known to be allergenic to humans even at very low concentrations (0.003 units / mg), pro-

voking type I allergenic reactions, increasing IgE levels and leading to asthma or rhinitis [3 – 5]. Although several stud-

ies indicate that sericin alone is not enough to activate the immune system. It has been demonstrated in vitro that strong 

adhesion and macrophage activation are provoked by a combination of sericin and fibroin or LPS   [3 – 5]. Therefore, 

for medical applications, sericin should be carefully removed from the silk of silkworms. 

In contrast to sericin, the immune response to fibroin has been thoroughly investigated, and it has been found that 

the presence of fibroin causes a very low or no response from the immune system [6, 7]. The cytokine IL (interleukin) -

1β plays an important role in the initial phase of inflammation and the immune response. For comparison, the in vitro 

secretion of IL-1β due to the activation of peripheral blood mononuclear cells on tissue-like matrices made of PGA and 

fibroin was investigated. The results showed that the secretion increased during the first 3 days of cultivation. Then the 

level of IL-1β returned to baseline for cells cultured on the surface of fibroin, which demonstrates low immunogenicity 

of fibroins [7], while cells cultured on PGA matrices showed an increase in IL-1β levels by 50% compared to baseline. 

In the case of culturing stem cell mesenchyme on Bombyx mori fibroin films, the levels of IL-1β and cyclooxygenase 2 

(involved in the production of prostaglandin E2) were elevated for the first 9 hours and then decreased for the next 96 

hours [8]. 

IFN (interferon)-β is the secretion of fibroblasts in the presence of intracellular pathogens (mainly viral infections), 

it activates macrophages in the process of innate immune response. The secretion of this cytokine was analyzed in vitro 

during the cultivation of human fibroblasts on the membranes of peptides [(AG)9], [(AG)13RGDG], 

[(AG)13TGRGDSPAG], [(AG)13RGD (AG)7] or fibroin from silkworms Bombyx mori and Samia cynthia (Ailanthus 

silkmoth) [9]. The results of the experiment show that fibroblasts showed the lowest levels of IFN-β secretion when 

cultured on membranes made from Bombyx mori silk, followed by Samia cynthia silk and peptide membrane [(AG) 

15]. According to the authors, differences in cell behavior are due to variations in the topography of the framework, and 

more specifically, the secondary structure of proteins / peptides [9]. 

Compared to the "old days", when silk was used mainly for suturing, many changes have taken place. To date, 

framework materials (matrices) have been developed on the basis of silk for cell cultivation, organ replacement and im-

provement of the properties of grafts and implants. The relative ease with which silk proteins can be processed into ma-

terials of different morphologies and their low immunogenicity and toxicity, make these proteins interesting for many 

medical applications. 

There is much evidence, both in vitro and in vivo, that demonstrates the high efficacy of using Bombyx  mori silk to 

create bone implants [10] or to improve cartilage reconstruction [11]. Although recent experiments have shown that silk 

matrices show low degradation rates [12] or formed fibrous capsules surrounding the grafts [13], these problems can be 

solved by mixing them with other materials (such as chitosan), thereby improving the integration of the matrix. to the 

body without loss of characteristic mechanical properties [14]. 

In the case of silk spiders, most of the analyzes were performed in vitro, and the results were almost the same as for 

silkworms. Also successful were in vivo experiments, for example, to study the regeneration of peripheral nerves using 

spider fibers of the genus Nephila; after 6 months, histological analysis indicated the presence of Schwann cells and the 

presence of re-growth of axons along the implants [15]. Although the long availability of spider silk has long limited its 

research, new technologies promise to create recombinant production facilities that can be used even on an industrial 

scale [16]. 

The disadvantages of silk-based materials are weak cellular infiltration and vascularization, low rates of degradation 

and generation of fibrous capsules surrounding the grafts [13]. In a recent study by Kasoju et al. [17] showed an in-

crease in NO production during the cultivation of A-549, KB, HepG2 and HeLa cells in 2D / 3D matrices of silk fibroin 

Antheraea assama [17]. The presence of this gas is related to the requirements of vascularization and it is produced in 

response to cellular stress [18], which indicates the need to ensure an improved supply of oxygen and nutrients before 

using these matrices in tissue engineering. 

Due to the high elasticity of silk materials, in addition to remarks on slow biodegradation and low diffusion, it is 

suggested that the use of silk matrices is initially more suitable for the generation of tissues with low vascularization 

(which have lower requirements for oxygen and nutrients) than for tissues with high vascular needs (liver). Silk matri-

ces and / or silk-based composites have been most successfully tested in cases of spinal plate treatment [19, 20], hepato-

cyte cultivation [21], neurite-like cells and nerve cells [22]. 

CONCLUSION. Silk proteins are promising materials for use as matrices in tissue regeneration and in cell therapy. 

In vitro and in vivo experiments have shown that silk materials have a wide range of advantages, such as low / no tox-

icity, low degradation, wide pore size and elastic properties, low / no immunoreactivity and the ability to function silk 

proteins by cellular domain adhesion. 

However, the use of these materials in medicine requires a number of problems. It is necessary to study in detail the 

cell infiltration, taking into account not only the requirements for cell migration (cell attachment, biodegradation, etc.) 

and the creation of effective vascularization, but also the integration of implants into the patient, avoiding the formation 

of fibrous capsules surrounding implants. Moreover, the biodegradation of silk matrices should be analyzed for the 

presence of enzymes that represent micromillions of implants. 

Finally, before using silk proteins in medicine, it is necessary to check in vivo the pathogenicity of these proteins 

and the possible provocation of heterologous amyloid formation, in order to ensure the safety of these materials. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА И МНОЖЕСТВЕННОЙ  
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Множественная миелома и остеопороз являются одними из самых распространненных заболеваний, проявлю-

щиеся в разрушении костной ткани и имеющие высокий порог смертности. Проводиится анализ разрушения 

костной ткани при этих патологиях.  

Ключевые слова: анализ, множественная миелома, остеопороз, томограмма. 

 

FEATURES OF DETECTION OF OSTEOPOROSIS AND MULTIPLE  

MYELOMA ON TOMOGRAMS 
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Multiple myeloma and osteoporosis are among the most common diseases, manifested in the destruction of bone tissue 

and have a high mortality threshold. An analysis of the destruction of bone tissue in these pathologies is carried out. 

Key words: analysis, multiple myeloma, osteoporosis, tomogram. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Множественная миелома – одно из самых распространенных заболеваний в 

онкогематологии, вторая по частоте опухоль кроветворной системы. Остеопороз, по данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ), как причина инвалидности и смертности занимает 4 место среди всех извест-

ных заболеваний, уступая лишь сердечно-сосудистым, онкологическим и эндокринным. Это две серьезные бо-

лезни, приводящие к разрушению костной ткани. Диагностируются они помимо лабораторных анализов, раз-

личными средствами виазуализации, прежде всего это результаты рентгеновской компьютерной томографии 

(КТ) и радионуклидной визуализации. Качество анализа изображения и дальнейшая разработка методов иссле-

дования напрямую зависят от качества этих изображений. В то же время отсутствие интегративного подхода к 

оценке морфофункциональных параметров костных структур затрудняет и препятствует обнаружению патоло-

гических процессах на ранних стадиях, оставляя задачу актуальной [1,2]. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ литературы показал, что несмотря на разнооб-

разие методов, подходящего метода, оценивающего костную структуру с высокой чувствительностью нет. Сле-

дует также отметить, что специфическим и особо важным заданием в работе является не только анализ струк-

туры костной ткани на микроуровне, а сочетание данного вопроса с патологическими изменениями, связанны-

ми со сложностью протекания онкозаболеваний. 

Материалом исследования являются томографические изображения срезов позвонков. 

В разработке системы анализа томографических изображений при множественной миеломе одним из осно-

вополагающих вопросов является наглядное представление томографических данных. Поэтому с целью целе-

сообразности предусматриваются модули двухмерной визуализации. Двумерная обработка предусматривает 

работу с изображениями отдельных томографических срезов и включает в себя различные виды яркостно-

контрастной коррекции, методы линейной и нелинейной фильтрации изображений, настраиваемых в соответ-

ствии с пользовательскими установками. Обработка данных, помимо улучшения визуального восприятия изоб-

ражений, должна обеспечивать возможность проведения процедуры сегментации – выделения на изображении 

областей, принадлежащих структурам, обладающим общими свойствами, в качестве которых для томографиче-

ских изображений выбираются: интенсивность, конфигурация, размеры и локализация [2-4]. 

По стандартной методике магнитно – резонансная томография (МРТ) производится в сагиттальной и аксиа-

льной плоскостях Т2-взвешенного типа, при необходимости дополняемое Т1-взвешенными МРТ в разных пло-

скостях, а также МРТ с подавлением жира. 

При МРТ позвоночника в норме 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 снизу оно ограничено ножками дуг смежных по-

звонков. Спереди отверстие ограничено замыкательными пластинками, межпозвоночным диском и волокнами 

задней продольной связки [5,6]. 

Вариабельность течения множественной миеломы во многом обусловлена биологией опухолевых клеток, 

однако на продолжительность и качество жизни также влияет состояние костного ремоделирования. 

При патологии, когда имеются поражения костных участков, рентгенологическая картина миеломного по-

ражения костей в большинстве случаев выражается в наличии диффузного разрежения костной ткани и очагов 

деструкции различной, чаще округлой формы, с четким контуром, размерами в среднем от 1 до 15 мм, не сли-

вающихся между собой. Само тело позвонка изменяет свою форму и из нормальной, с четкими границами, пра-

вильной формы и однородной структурой, изменяет форму на двояковогнутую либо же выгнутость проявляется 

только с одной стороны, структура становится пористой, межпозвоночный диск на изображении МРТ не имеет 

четких границ. 

Тяжелым клиническим проявлением множественной миеломы является остеопороз, который сопровождает-

ся оссалгиями, переломами различных костей скелета и вызывает значительные ограничения подвижности 

больных.  
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Наиболее доступный метод инструментальной диагностики остеопороза - визуальная оценка рентгенограмм 

костей (при глюкокортикоидном остеопорозе - костей позвоночника). 

Характерные рентгенологические признаки снижения минеральной плотности кости: 

1.повышение «прозрачности», изменение трабекулярного рисунка (исчезновение поперечных трабекул, гру-

бая вертикальная трабекулярная исчерченность); 

2.истончение и повышенная контрастность замыкательных пластинок; снижение высоты тел позвонков, их 

деформация по типу клиновидных или «рыбьих» (при выраженных формах остеопороза) . 

Также следует отметить, что деминерализация кости может быть выявлена при рентгенографии в случае 

уменьшения плотности не менее чем на 30%.  

«Золотым стандартом» диагностики ОП в настоящее время признан высокочувствительный метод двойной 

рентгеновской абсорбциометрии (DXA), позволяющий определять минеральную плотность костной ткани 

(МПКТ) в наиболее важных участках скелета с точки зрения риска возникновения остеопоротических перело-

мов – позвоночнике и бедренной кости. Основным параметром, принятым для оценки МПКТ, является Т-

критерий – число стандартных отклонений ниже среднего значения МПКТ, определяемых у лиц молодого воз-

раста (Табл. 1) [7-9]. 
 

Таблица 1 – Диагностические критерии остеопороза по данным ВОЗ 

Нормальный показатель МПКТ  Т-критерий - до −1 стандартных отклонений от пиковой костной массы 

Остеопения показатели Т-критерия от −1 до −2,5 стандартных отклонений 

Остеопороз показатели Т-критерия − 2,5 стандартных отклонений и ниже 

Тяжелый остеопороз показатели Т-критерия − 2,5 стандартных отклонений и ниже с наличием 

в анамнезе одного и более переломов 
 

ВЫВОДЫ. Несмотря на то что, множественная миелома и остеопороз деструктивно влияют на структуру 

костной ткани, важность их различия на этапе диагностики имеет предельно важное значение для последующих 

шагов терапии. Актуальность исследуемой темы имеет жизненно важное значение для огромного количества 

пациентов, страдающих онкозаболеваниями. 
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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 І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  Для одно- і двофазних середовищ при вимірюванні швидкості 

несучої фази необхідно вводити потік світлорозсіювальних часток. З цією метою створюються спеціальні гене-

ратори [1]. Розроблена система для визначення сторонніх включень у паливі представлена 3Dмодель розробки, 

за основу було взято існуючу систему BV520 для подальшого покращення приладу.  Ця система виявляє стан 

потоку 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. Акумулятор продукту – 7,4 В / 900 мАч (літієвий аккумулятор). За допо-

могою системи можна визначити середню 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 су-

глобів та прогнозувати результат лікування.   

Запропонована методика дослідження кровотоку на основі визначен-

ня «точки переходу» ламінарного режиму в турбулентний для трьох рі-

дин з різними величинами в’язкості з використанням лазерної діагнос-

тики одно- або двофазних потоків рідини. Конструкція дослідної уста-

новки (Рис. 1.) складається із вимірювального об`єму 1, з`єднаного із 

об`ємом з однією із трьох вимірювальних рідин 4 за допомогою шланга 

7. Для створення потоку рідини з необхідною швидкістю вимірюваль-

ний об’єм 1 оснащений поршнем 2, який навантажується набором вимі-

рювальних вантажів 3. В зоні вимірювальної довжини вимірювального 

об`єму 1 розташований лазерний випромінювач 5 і лазерний приймач 6. 

Початкова і кінцева довжини забезпечують умови створення необхідно-

го режиму потоку на вимірювальній дожині. Дослідна установка додат-

ково оснащена міні відеокамерою, з`єднаною з комп’ютером. Три вимі-

рювальні об`єми з об`ємами трьох рідин з різними в’язкостями, в які 

введені різні свої барвники (Рис. 2, а.), послідовно встановлюються на 

стійці з лазерною системою і завантажуються однаковим набором вимі-

рювальних вантажів. В даному випадку мінімальний вантаж створює 

«точку переходу» ламінарного режиму в турбулентний першої рідини з 

мінімальною в’язкістю. 

Середній вантаж створює «точку переходу» рідини з середньою 

в’язкістю. І, аналогічно, максимальний вантаж створює «точку перехо-

ду» в рідині з максимальною в’язкістю. Процеси в трьох вимірювальних 

об`ємах при трьох різних однакових навантаженнях фільмуються і в 

комп`ютері методом накладання трьох вимірювальних об`ємів з різними 

рідинами у відповідних масштабах створюється комплексний реальний 

процес трьох потоків рідин. При цьому мінімальна маса вимірювальних 

вантажив створює турбулентний режим у потоці першої рідини з міні-

мальною в`язкістю і забезпечує ламінарні режими у потоках двох інших 

рідин, середня маса створює турбулентний режим у потоках першої і другої рідин і ламінарний режим у потоці 

третьої рідини з максимальною в`язкістю. Аналогічно відбувається процес при максимальній масі вимірюваль-

них вантажів, коли реми потоків всіх трьох рідин турбулентні (Рис. 2, б.). 
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Рис. 1 – Принципова схема  

дослідної установки  
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               Мінімальна маса.         Середня маса.                   Максимальна маса.      

Рис. 2 – Комп’ютерна модель  потоків трьох рідин  різної в’язкості. 
 

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]. Забезпечення  механічною частиною пристрою високоточного необхідного процесу 

кровотоку дозволяє комп`ютеризувати процес дослідження на базі комп`ютерних моделей. 
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

СУДИННИХ ПАТОЛОГІЙ 

Данилець М.О., науковий керівник – Богомолов М.Ф. 

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

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

Запропонована розробка багатофункціонального діагностичного та терапевтичного пристрою для лікування 

очних захворювань. В Україні ще немає такого єдиного лазерного комплексу, тому розробка конкурентоспро-

можного лазерного пристрою є дуже важливою. Проведено дослідження з гелій-неоновим та аргоновим лазе-

рами, характеристики яких відповідають вимогам щодо діагностики та лікування судин сітківки. Запропонова-

на загальна блок-схема офтальмологічного пристрою. 

Ключові слова: лазер, діагностика, терапія, судини, око. 

 

UNIVERSAL OPHTHALMOLOGICAL DEVICE FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT  

OF VASCULAR PATHOLOGIES 

Danilets M., Bohomolov M. 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute" 

Kyiv, Ukraine. Email: maryadanyleth@gmail.com 

The development of a multifunctional diagnostic and therapeutic device for the treatment of eye diseases is proposed. 

There is no such single laser complex in Ukraine yet, so the development of a competitive laser device is very 

important. The studies with helium-neon and argon lasers, the characteristics of which meet the requirements for the 

diagnosis and treatment of retinal vessels, have been conducted. The general block diagram of the ophthalmic device is 

offered. 

Key words: laser, diagnosis, therapy, blood vessels, eye. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Загальне процентне співвідношення різних біохімічних та анатомо-

морфологічних компонент в біотканинах різниться в стані норми та при захворюванні. Тому функціональний і 

патофізіологічний стан тканин відображається на їх оптичних властивостях, які можуть бути зареєстровані за 

https://edrid.ru/rid/218.016.4d4b.html
mailto:maryadanyleth@gmail.com
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допомогою методів лазерної діагностики [1]. Дослідження гемодинаміки та стану судин сітківки дуже важливе 

для здоров’я, адже судинна патологія, як інвалідизуюча проблема, є основною причиною зниження та втрати 

зору. Діагностична цінність огляду очного дна і важливість своєчасних лікувальних заходів полягає в тому, що 

очне дно являється єдиною в організмі ділянкою, де судинна система в повному об’ємі доступна прямому неін-

вазивному дослідженню [2]. Розробка конкурентоспроможних лазерних засобів є актуальною задачею медици-

ни та інженерії. Універсальність - один з основоположних принципів, закладених в сучасному "інструменті" 

лікаря або дослідника. Основна мета універсальності - з мінімальними витратами задовольнити численні, часом 

суперечливі вимоги лікарів до апаратури [3]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дія приладу для діагностики та лікування судин сітківки ока 

базується на поєднанні сукупної дії двох лазерів: He-Ne ЛГН-207А: працює на довжині хвилі 632.8 нм, яка про-

никає до кровоносних судин  та іонного аргонового лазеру з довжиною хвилі 488 і 514 нм. Потужність He-Ne 

лазеру не перевищує 2 мВт, що ідеально підходить для використання в діагностиці судин. Проводились також 

дослідження з використанням аргонового лазеру потужністю до 10Вт. Такий лазер дозволяє коагулювати тка-

нини, випромінює світло в синьому і зеленому діапазонах, що співпадає зі спектром поглинання гемоглобіну. 

Це дозволяє ефективно використовувати аргоновий лазер при лікуванні судинної патології. Поєднання двох 

джерел лазерного випромінювання застосоване для одночасної реалізації методик діагностики та лікування. 

Крім того, такий випромінювач дозволяє одночасно впливати на різні морфологічні структури органа зору. Ви-

бір джерел лазерного випромінювання для роботи з судинами ока базується на характерному спектрі поглинан-

ня, відбивання, розсіювання, якими володіють біохімічні та клітинні компоненти біотканин. 

Блочна схема пристрою включає базовий блок, в якому знаходяться блоки живлення і управління і випромі-

нювачів (лазерних випромінюючих голівок). Базовий блок, який служить для контроля роботи апарату, задання 

режимів і параметрів випромінювання та індикації налаштувань, містить мікроконтролер. Блок керування за-

безпечений можливістю дистанційного управління. Прилад має 2 канали для підключення випромінюючих го-

лівок з можливістю незалежної установки параметрів: частоти, потужності випромінювання і часу проведення 

процедури для кожного канала. Для контролю задання оптимальної дози випромінювання в базовому блоці міс-

титься вбудований вимірювач потужності випромінюючих голівок. З цією ж метою встановлені два таймери[1]. 

Блок-схему лазерного приладу, що розробляється, наведено на рис. 1. 

У даному пристрої запропонований 

широкий діапазон частот випроміню-

вання, в залежності від розмірів судин 

очного дна та структурних елементів 

біотканини. Вибір потрібної частоти 

здійснює лікар. 

Після проходження через блок ві-

зуалізації, зображення виводиться на 

екран. Так як робота із даним пристро-

єм передбачає використання монітору 

ПК та подальшу обробку даних, необ-

хідно правильно організувати робоче 

місце з дотриманням усіх ергономіч-

них норм. 

Виробництво таких вузькоспеціалі-

зованих комплексів, що поєднують, як 

правило, кілька способів впливу на 

організм людини і оснащені потужним 

методичним супроводом, дозволяють 

максимально ефективно реалізувати 

можливості фізичної медицини при 

лікуванні захворювань, у тому числі очних [3]. 

ВИСНОВКИ. В роботі було проведено аналіз характеристик лазерного випромінювання, зокрема довжини 

хвилі λ, та її вплив біотканини ока. Розглянуто та проведено аналітичний огляд механізмів біофізичної дії лазе-

рного випромінювання на біотканини та тканини ока. Проведено аналіз біофізичних основ офтальмоскопії, а 

також оптичних засобів і систем візуалізації хвороб очного дна та їх особливостей.  

Розробляється двохвилевий лазерний пристрій широкого спектру дії з можливістю сукупної дії двох лазер-

них випромінювачів, вибору потужності та частоти модуляції лазерного випромінювання у зоні опромінення із 

підвищеною точністю формування енергетичної дози опромінення. Це дозволить розширити функціональні 

можливості лазерної діагностики і терапії та, як наслідок, підвищити ефективність процедур. На основі отрима-

них теоретичних положень, із застосуванням математичних методів та фізичних моделей, порівнянням резуль-

татів під час досліджень, розроблено загальну блок-схему двохвилевого волоконного лазерного діагностично-

терапевтичного пристрою. Досліджено  особливості роботи пристрою в цілому.  
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Рисунок 1 – Блок-схема офтальмологічного пристрою: 1 – 

базовий блок формування і керування сигналами, 2 – лазерний ви-

промінювач I, 3 – лазерний випромінювач II, 4 – таймер I, 5 – таймер 

II, 6 – змішувач, 7 – гнучкий волоконний світловод, 8 – фокусна сис-

тема, 9 – око, 10 – блок оптичної візуалізації, 11 – екран монітору 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина. E-mail: olha.isaieva@nure.ua 

Работа посвящена возможностям применения телемедицинских сервисов в дерматологии. Предлагается ис-

пользование телемедицины в качестве исследования некоторых патологий кожи, наблюдения за ходом лечения 

и постановка диагноза. Показаны особенности применения телемедицинского оборудования и технологий для 

исследования заболеваний кожи. Описывается телемедицинская система для применения в дерматологии. Ана-

лизируются возможности применения дерматологической мобильной телемедицины. 

Ключевые слова: дерматология, дерматоскопия, телемедицина, мобильная телемедицина, системы телемеди-

цины 

 

POSSIBILITIES OF DIAGNOSING SKIN DISEASES USING TELEMEDICAL TECHNOLOGIES 
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The work is devoted to the possibilities of using telemedicine services in dermatology. It is proposed to use telemedi-

cine as a study of some skin pathologies, monitoring the course of treatment and making a diagnosis. The features of the 

use of telemedicine equipment and technologies for the study of skin diseases are shown. A telemedicine system for use 

in dermatology is described. The possibilities of using dermatological mobile telemedicine are analyzed. 

Key words: dermatology, dermatoscopy, telemedicine, mobile telemedicine, telemedicine systems 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В связи продолжающейся пандемией COVID-19, огромным ростом заболевае-

мости, карантинными мерами и введением самоизоляции, телемедицинские технологии получают как никогда 

широкое внедрение. Актуальность этого вопроса крайне высока для выполнения осмотров, или проведения 

консультаций в онлайн режиме. Данный подход позволяет избежать лишнего контакта с возможными носите-

лями данного вируса в медицинских учреждениях.  

Телемедицинские технологии уже применяются в разных областях медицины, например, при тестировании 

мелкой моторики рук [1, 2], в оториноларингологии [3, 4], при анализе данных лучевых методов исследования 

[5, 6]. С появлением такого подхода и соответствующих технологий дерматологи могут расширить доступ к 

медицинской помощи, сократив время на традиционный амбулаторный прием. Дерматологические телемеди-

цинские услуги предлагают уменьшенное время ожидания, увеличенную гибкость графика и достаточную удо-

влетворенность пациента [7]. 

На данный момент известно, что телемедицина может применятся 

для реализации удаленных консультаций и наблюдений в динамике та-

ких дерматологических заболеваний, как угревая сыпь, пигментные по-

ражения, атопический дерматит, новообразования кожи [8-10]. При этом 

очень важна своевременная диагностика данных заболеваний [9, 10]. 

Безусловно, эффективность традиционного взаимодействия с врачом 

остается более точной, но в условиях самоизоляции технические сред-

ства помогают обеспечить регистрацию и анализ диагностической ин-

формации на удалении и предоставление качественных и безопасных 

консультаций [7, 11]. 

Поэтому, целесообразна разработка телемедицинской системы для 

видеодерматоскопии и анализ ее компонентов для оценки возможностей 

ее применения при удаленной диагностике заболеваний кожи.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В состав телеме-

дицинской системы должен обязательно входить цифровой видеодерматоскоп, который позволит регистриро-

вать диагностические изображения с регулируемым оптическим увеличением от 10 до 200 раз и разрешением 

не менее 5 Мегапикселей при размерах матрицы не менее 1/2.5 дюйма для обеспечения приемлемого динамиче-

ского диапазона, а также встроенным блоком освещения. Примером цифрового дерматоскопа может послужить 

видеодерматоскоп UM039. 

Устройство должно иметь возможность записывать цифровые изображения на карту памяти и передавать их 

с помощью телемедицинских сервисов для анализа, например, на компьютер или смартфон. Особенностью при 

этом является получение изображений в форматах (например, TIFF), лишенных специфических артефактов от 

сжатия изображений, приводящих к искажению диагностической информации. У специалиста должно быть 

 
Рисунок 1 – Цифровой  

видеодерматоскоп UM039  

https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnaya-kompyuternaya-sistema-diagnostiki-glaznyh-zabolevaniy-po-izobrazheniyam-glaznogo-dna
https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnaya-kompyuternaya-sistema-diagnostiki-glaznyh-zabolevaniy-po-izobrazheniyam-glaznogo-dna
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расположено специализированное программное обеспечение для хранения и обработки полученных диагности-

ческих изображений с учетом анализа цветовых компонент областей интереса, специфичных для диагностиру-

емых патологий [7, 12]. При этом, на первый план выступают вопросы обработки регистрируемых дерматоско-

пических изображений и применение уже существующих подходов к их анализу.  

Кроме того, возможно разрабатывать специализированное сертифицированное оборудование и выделенные 

каналы связи для быстрой и безопасной передачи не только диагностических изображений, но и необходимой 

медицинской информации (данных анамнеза, санитарно-гигиенических характеристиках рабочих мест и пр.), 

что позволяет высококвалифицированному специалисту с помощью телемедицинских консультаций следить за 

процессом лечения больного с дерматологическими заболеваниями. Данные системы стали особенно актуальны 

в условиях пандемии вируса COVID-19, вынужденного карантина и самоизоляции, когда посещение диагно-

стических центров для планового лечения нежелательно. Исследованию подлежит достоверность диагностики 

[13, 14] различных дерматологических заболеваний на основе данных видеодерматоскопии в условиях телеме-

дицины и наблюдений за состоянием  кожи пациентом в динамике с помощью телемедицинских сервисов.  

ВЫВОДЫ. В современных условиях преимущества от применения телемедицинских сервисов для первич-

ной диагностики и контроля лечения некоторых дерматологических заболеваний очевидны. Возможности мо-

бильной теледерматологии позволяют уменьшить затраты времени, снизить контакт с носителями заболеваний 

и уменьшить финансовые затраты в процессе мониторинга ряда хронических заболеваний кожи. Перспективой 

работы является разработка законченной системы для оказания осуществления дерматоскопии с помощью те-

лемедицинских сервисов и формирование практических рекомендаций по ее применению как для специали-

стов, так и для пациентов. 
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МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ QRS-ЕЛЕМЕНТІВ КАРДІОСИГНАЛУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ 
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Приводиться алогритм пошуку елементів кардіосигналу.Запропонване програмне забезпечення для методу по-

шуку хвиль ЕКГ за технологією безперервного вейвлет-претворення без попередньої обробки сигналу 

Ключевые слова: ЕКГ, QRS, Вейвлет перетврення, спектрограми, сигнали. 

 

METHOD FOR RECOGNIZING QRS ELEMENTS OF A CARDIOSIGNAL USING  

WAVELET ANALYSIS TECHNOLOGY 

Kampos Dias J., Bykh A.   
Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv, Ukraine  

E-mail: khaver.kampos.dias@nure.ua, anatolyi.bykh@nure.ua 

Velychko O. 

Yaroslav Mudriy National Law University. E-mail: :o.velichko@nulau.edu.ua 

The allogrhythm of the search for ECG elements is given.Software for the method of searching for ECG waves using 

Continuous Wavelet Transform technology without signal preprocessing is proposed. 

Key words: EKG, QRS, Wavelet transformations, spectrograms, signals. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні методі обробки кардіосигналів базуються на отримані сигналу високої 

роздільної здатності, що в свою чергу  веде до необхідності точніше визначати числові парметри його елемен-

тів. Білішість методик - потребують поперднього пертворення сигналу(фільтрації ,посилення), що незмінно 

приводить до втрати корисної інформації. Таким чином, пошук методик точної сегментації кардіосигналу без 

попредньої обробки є актуальним.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дані представляють собою клінічні електрокардіографічні 

записи пацієнтів (у нормі та паталогії). ЕКГ отримані у клінічних умовах та включені до єдиної бази тестових 

медичних сигналів PhysioNet. Група тестових сигналів записи 250-ти пацієнтів. Частота дискретизації 250 Гц, 

частота квантування 12 біт. 

Вейвлетне перетворення забезпечується зміною обох параметрів:зсуву та масштабування одномірного сиг-

налу s(t) – його представлення у вигляді узагальнеого за системою материнських функцій[1]: 
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Де  - є базисним вейвлетом, a – масштаб b – зсув за часом.  

Для параметрів а і b функція )(tab - є вейвлетом, що  продовжуеється материнським вейвлетом )(t , за 

рахунок операції зсуву за часом b, та масштабом a[2].  Пряме безпреервне вейвлет пертворення сигналу s(t) має 
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Проведено анілз спектрограм,для визначення типу базисних функцій які найчастіше використовують у ана-

лізі ЕКГ. Ними є «Хаар» та «Морле» [2] 
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За результатами обчислень встано-

влено, що максимуми вейвлетного 

спектру, спостерігаються на різних 

маштабах вейвлетних функцій. Вони 

не піддаються систематазії, змінються 

від циклу до циклу і не можуть бути 

використані для визначення точного 

діапазону, при пошуку естремумів. На 

цьому фоні, вигідно виділяється 

спектр отриманий за функцією Морлє 

(рис.1) 
 

Рисунок 1 – Безпереврне пертворення за функцією Морлє та його 

спектр  
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Характер перетинів спектру свідчить, що потрібна хвиля може бути точно локалізована на відповідному 

маштабі. Перетини спетру на різних маштабах зображені на - рис.2. 

 
Рисунок 2 – перетини спектру для різних маштабів а 

 

Для сегментації необхідних елементів нами запропонован наступний алгоритм для п.п.(рис.3)  

 
Рисунок 3 – алогритм виділення елементів ЕКГ 

 

Цифровий файл ЕКГ зчитується у масив уi, потім обчислюється інтервал дискретизації Td, що може бути ви-

користаний при розрахунку спектральних показників ЕКГ. Наступний блок призначений для обчислення БВП 

Wij. Вихідними даними є двомірний масив RRi, що містить часові відліки локальних максимумів bRi і масштаби 

aRi, на яких вони були знайдені. Фактично, інтервал між відліками дорівнює тривалості кардіоциклу. Наступ-

ний крок – обчислення початку bQRSi і кінця fQRSi як нулів функції Wij на масштабі, що відповідає знайденому 

локальному макисмуму. 

ВИСНОВКИ. Запропоновано алгоритм пошуку ЕКГ хвтль на оснві вейвлет аналізу який адаптується 

відповідно до сигналу. Алгоритм реалізовано у середовищи MatLab.  
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ВПЛИВ МОДИФІКАТОРА АКТИВНОСТІ АЛКОГОЛЬДЕГІДРОГЕНАЗИ 

НА БІОЕЛЕКТРООКИСНЕННЯ ЕТАНОЛУ 
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Наведено результати експериментів щодо впливу нового модифікатора активності алкогольдегідрогенази - 2,4-

дихлор-5-метилбензаміду - на процес біоелектроокиснення етанолу. Досліджувана сполука є  ефективним обо-

ротним інгібітором ферменту. Механізм її дії  полягає в  зміні  конформації фермент-субстратного комплексу, 
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яка стає неефективною для проведення ферментативної реакції. Це дає змогу стабілізувати структуру алкоголь-

дегідрогенази під час іммобілізації. Фермент повністю відновлює свою активність після видалення аміду.   

Ключові слова: алкогольдегідрогеназа,  біоелектроокиснення, інгібітор, біосенсор. 

 

EFFECT OF ALCOHOL DEHYDROGENASE ACTIVITY  

MODIFIER ON ETHANOL BIOELECTROXIDATION 

Kyslova O.V. 

Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine. E-mail: kievkislova@gmail.com 

The results of experiments on the effect of a new alcohol dehydrogenase activity modifier - 2,4-dichloro-5-

methylbenzamide - on the process of ethanol bioelectrooxidation are presented. The test compound is an effective re-

versible enzyme inhibitor. The mechanism of its action is to change the  enzyme-substrate complex conformation, 

which becomes ineffective for the enzymatic reaction. It is possible to stabilize the alcohol dehydrogenase structure 

during immobilization. The enzyme fully restores its activity after amide removal. 

Key words: alcohol dehydrogenase, bioelectrooxidation, inhibitor, biosensor. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останнім часом розробка та застосування ферментативних біосенсорів набули 

широкого поширення. Біосенсор дозволяє проводити надійну оцінку  вмісту аналіту, який взаємодіє з біологіч-

ним рецептором. Перевагами цих портативних пристроїв є мобільність, доступність, невисока собівартість, 

зручність у користуванні, значна швидкість проведення аналізу, відсутність потреби у попередній тривалій під-

готовці до проведення експерименту [1].   

Для виявлення аліфатичних та ароматичних спиртів використовують електрохімічний біосенсор на основі 

алкогольдегідрогенази (АДГ, КФ 1.1.1.1). Ферменти цього класу каталізують окиснення спиртів до відповідних 

альдегідів шляхом перенесення гідрид-аніона з NAD
+
 з вивільненням протона та утворенням NADН [2]. Проте 

існує ряд проблем, пов’язаних з застосуванням ферментів при створенні біосенсорів: введення і закріплення 

біорецепторів на поверхні носія-трансдьюсера, висока ціна  чистих препаратів ферментів, їх нестабільність, що 

призводить до поступової втрати ферментом біологічної активності,  необхідність регенерації кофакторів, які 

застосовуються для функціонування ферментів [1,3]. У зв'язку з цим, зусилля дослідників спрямовані на забез-

печення підвищення стабільності ферментів, полегшення регенерації кофакторів ферментативних реакцій, зни-

ження межі виявлення аналіту. Основною метою даної роботи було вивчення впливу нового потенційного мо-

дифікатора активності АДГ - 2,4-дихлор-5-метилбензаміду - на процес біоокиснення етанолу.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Активність АДГ цитоплазматичної фракції печінки щурів 

визначали спектрофотометричним методом на приладі "Beckman DU-6" (США) при довжині хвилі 340 нм і ви-

ражали в нмоль NADН/(мг білка ∙ хв) [5] при насичуючих концентраціях етанолу або  NAD
+
.  2,4-дихлор-5-

метилбензамід було синтезовано в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м.Київ. Для прове-

дення досліджень використовували його розчин в диметилацетаміді в концентраціях 12,5-100 мкМ. 

Ферменти є високоспецифічними каталізаторами біохімічних реакцій [2].  Принцип роботи більшості елект-

рохімічних біосенсорів переважно заснований на окисно-відновних реакціях ферментативного каталізу, які су-

проводжуються виділенням або поглинанням електронів [1].   

З точки зору ферментативної кінетики реакція окиснення спиртів є 

двохсубстратною (спирт і NAD
+
) і відбувається за  впорядкованим Бі-

Бі механізмом [4]. Приєднання NAD
+
 призводить до зміни конформації 

ферменту і сприяє подальшому  зв'язуванню спирту. Вивчення модифі-

каторів активності АДГ дає можливість змінити кінетику ферментати-

вної реакції. Оборотні інгібітори активності ферменту дозволяють на 

деякий час стабілізувати його структуру та мінімізувати побічні реак-

ції. Вони не перешкоджають подальшому утворенню ефективних фер-

мент-субстратних комплексів після видалення інгібітора.  

Серед досліджених амідів бензойної кислоти було виявлено ефек-

тивний оборотний інгібітор активності АДГ - 2,4-дихлор-5-

метилбензамід. Ця сполука зменшувала швидкість реакції окиснення 

етанолу на 60%. 

При створенні біосенсорів різні медіатори (розчинні та іммобілізо-

вані на поверхні електрода) широко використовуються для полегшення 

електроокислення НАДН, мінімізації побічних реакцій. Принцип їх дії 

відрізняється. Деякі органічні сполуки можуть переносити електрони і 

виступати в ролі акцепторів протонів у окисно-відновних реакціях (за-

міщені хінони, фенілендіаміни, амінофеноли, родієвий комплекс). Інша 

група модифікаторів (бензімідазол, L-гістидин) зменшує перенапругу 

та утворення неактивних побічних продуктів [1,3]. 

Вплив заміщеного бензаміду на швидкість ферментативної реакції 

визначали при постійній концентрації одного із субстратів та змінних концентраціях іншого. Отримані дані бу-

ли представлені в координатах подвійних обернених величин за методом Лайнуівера-Берка. 

Досліджуваний амід оборотно взаємодіє з ферментом, що підтверджується стабілізацією активності АДГ в 

 
Рис.1. Залежність активності 

АДГ від концентрації етанолу в при-

сутності 2,4-дихлор-5-

метилбензаміду в концентраціях 0, 

12,5, 25, 50 мкМ для прямих 1-4 від-

повідно при насичуючих концентра-

ціях NAD
+
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процесі преінкубації ферменту з інгібітором після встановлення рівноваги. В результаті такої взаємодії вини-

кають нековалентні зв’язки між модифікатором та ферментом або фермент-субстратним комплексом. Змен-

шення швидкості реакції біоокиснення спирту різними концентраціями 2,4-дихлор-5-метилбензаміду при зміні 

концентрації етанолу виявило змішаний характер (рис.1). 

При насичуючій концентрації етанолу та зміні концентрацій 

NAD
+
 спостерігалось псевдоінгібування (рис.2).  Такий тип інгібу-

вання характерний для складних багатосубстратних реакцій. Інгібі-

тор взаємодіє з ферментом на ділянці, яка не є активним центром. 

Він може зв'язуватися або з ферментом, або з фермент-субстратним 

комплексом, утворюючи неактивний комплекс та порушує 

взаємодію субстрату з активним центром ферменту, що призводить 

до зниження швидкості ферментативної реакції.  

Побудова вторинних графіків залежності точок перетину прямих 

в координатах подвійних обернених величин  за методом Лайнуіве-

ра-Берка з віссю ординат від концентрації інгібіторів дала можли-

вість оцінити значення констант інгібування. Так,  при насичуючих 

концентраціях кофактора реакції NAD
+
 значення уявної константи 

інгібування становило 35 мкМ, а при насичуючих концентраціях 

спирту – 8 мкМ. 

ВИСНОВКИ. Визначення концентрації спиртів базується на біо-

електроокисненні етанолу NAD
+
-залежною алкогольдегідрогеназою. 

Труднощі при розробці цього типу біосенсорів пов'язані із втратою 

каталітичної активності та нестабільністю активного комплексу 

ADH-NAD
+
 на поверхні електрода, необхідністю створення спеціа-

льних умов для електроокислення НАДН.  

2,4-дихлор-5-метилбензамід є оборотним інгібітором активності АДГ та зменшує швидкість реакції окис-

нення етанолу на 60%. Дослідження ферментативної кінетики показало, що інгібітор зв’язується переважно з 

фермент- субстратним комплексом та знижує ефективність ферментативної реакції. Проте даний інгібітор є 

оборотним, після його видалення  фермент повністю відновлює свою активність. Оскільки модифікатори фер-

ментної активності можуть бути використані як компоненти електродної маси для електрохімічного біосенсора, 

тому подальші дослідження дії аміду потрібно проводити в умовах іммобілізації алкогольдегідрогенази на по-

верхні електрода. 
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Запропоновано метод розрахунку жорсткості для обґрунтування вибору певного типу остеофіксатора як стра-

тегії остеосинтезу при лікуванні переломів і деформацій п'яткової кістки. 

Ключові слова: п'яткова кістка, остеосинтез, остеофіксатор. 
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A method for calculating stiffness is proposed to substantiate the choice of a certain type of osteofixator as an osteosyn-

thesis strategy in the treatment of fractures and deformities of the calcaneus. 
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Рис.2. Залежність активності АДГ від 

концентрації NAD
+ 

в присутності 2,4-

дихлор-5-метилбензаміду в концентра-

ціях 0, 12,5, 25, 50 мкМ для прямих 1-4 

відповідно при насичуючих концент-

раціях етанолу. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Падіння на ноги в залежності від висоти і маси тіла майже завжди закінчується 

пошкодженням п’яткової кістки. Перелом п’яткової кістки відбувається при падінні у вертикальному положен-

ні внаслідок удару об землю п’ятою, і як наслідок розчавлювання і роздроблення останньої з руйнуванням су-

глобових поверхонь [1]. 

Програма лікування визначається видом і тяжкістю перелому п’яти, включає відкриту або закриту репо-

зицію (при наявності зміщення), іммобілізацію, знеболювання, спеціальний режим, використання додаткових 

коштів і апаратів. В даний час лікування переломів і деформацій сегментів кісткової системи організму широко 

застосовується метод черезкісткового остеосинтезу з використанням спиць і стрижневих остеофіксаторов. Їх 

проведення через фрагменти кістки і закріплення вільних кінців у зовнішніх опорах апарата остеосинтезу доз-

воляє здійснити керований остеосинтез. Керований остеосинтез стимулює початок остеогенеза і розвиток репа-

ративної кісткової регенерації. 

 Цим досягається прискорене зрощення перелому або виправлення деформації кістки при збереженні необ-

хідної рухливості хворого. В результаті забезпечується нормалізація обмінних процесів організму та запобіган-

ня небезпеці виникнення місцевих запалень. Переваги черезкісткового остеосинтезу багато в чому пов’язані з 

жорсткістю фіксації фрагментів кістки, що характеризується величиною їх зсувів і поворотів, які не виходять за 

допустимі межі в умовах рухів хворого. Раціональний вибір остеосинтезу для створення необхідної жорсткості 

фіксації можливий тільки на основі загального біомеханічного підходу до дослідження жорсткості, розробку 

якого до теперішнього часу не можна вважати завершеною. Тому розробка методів і апаратів з біомеханічним 

обґрунтуванням їх жорсткості представляє значну актуальність. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ефективним методом терапії виступає зовнішній черезкістко-

вий остеосинтез, який використовує спиці або стрижневі остеофіксатори.  

Зовнішній черезкістковий остеосинтез дає можливість правильно і 

стабільно зафіксувати положення уламків кісток.  Завдяки цьому пацієнт 

має можливість раніше виконувати рухи та навантаження на травмовану 

кінцівку, а також попереджати формування плоскостопості та артрозу 

суглобів. Недостатня жорсткість схем фіксації кісткових фрагментів 

приводить до розхитування фіксаторів і появи запальних ускладнень. 

Знаючи основні технічні параметри остеофіксаторов і види 

функціонального навантаження п’яткової кістки та стопи можна прове-

сти математичне моделювання деформаційної поведінки спиць і стриж-

невих остеофіксаторов. 

Характер деформації спиці визначається величиною площі її попе-

речного перерізу S і значеннями сили розтягування. Щоб напруги в 

спиці не перевищували межі пропорційності та спиця не отримувала 

залишкових деформацій, розраховується максимально допустима сила 

розтягування Рпр спиці: 

.
прпр

SP                                                                   (1) 

Спицеві елементи розглядаються як вироби типу «гнучка нитка» з шарнірною нерухомою закладкою, яка 

може ефективно працювати тільки на розтягування і, крім цього, здатна сприймати поперечне навантаження за 

рахунок зміни напрямку своєї поздовжньої осі. 

Рівняння рівноваги нитки має вигляд: 
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де  НН – сила натягу нитки, Н;  у – прогин нитки, мм; q(x) – зовнішнє поперечне навантаження, Н/м. 

Під впливом поперечних навантажень в нитки виникає розтяжне зусилля N, спрямоване по дотичній і ви-

значається за формулою: 

      22
HHQN  ,                    (3) 

де  Q – поперечна сила, Н; НН – горизонтальний натяг, Н. Кут нахилу α розтягуючого зусилля N деформованої 

нитки визначається з виразу: 

tg
HHQ / .                                             (4) 

Дія протилежно спрямованих сил Р на нитку утворює максимальний прогин в перетинах l/3 и 2l/3, визнача-

ється виразом: 
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Максимальний кут повороту α створюється в центральному перерізі спиці, де Q (х) = 2Р/3, і тоді кут пово-

роту розраховується відповідно до виразу (4): 

.3/2 HPtg   

Стрижневі елементи при жорсткому їх кріпленні безпосередньо до опорної пластини розраховуються за до-

помогою балочной моделі. Згинальна жорсткість EJ – стрижневого фіксатора круглого перетину, де  J – момент 

 
Рисунок 1 – – Остеосинтез 

п’яткової кістки (опорні елементи 

проведені тільки через кістку п'яти) 
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інерції перерізу, при відомих параметрах становить: 

.мм
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Деформацією і зміщенням кістки можна знехтувати так як згинальна жорсткість кістки на три порядки пре-

щує жорсткість стрижневого фіксатора. 

При заданих умовах навантаження стержня його вигин описується диференціальним рівнянням: 

)(
2

2

xM
dx

yd
EJ  ,                   (6) 

де М(х) – згинальний момент в перерізі на відстані х від початку координат. Інтегрування диференціального 

рівняння (6) дозволяє визначити деформації в довільному перерізі стержня. 

У цьому випадку інтегрування рівняння (6) при відповідних значеннях згинального моменту М (х) на ділян-

ках 0 ≤ х ≤ a  та a ≤ х ≤ l   при задоволенні умов закріплення перетину х=0, умовам гладкості і непереривчастос-

ті при х=а дозволяє визначити деформації в будь-якому перетині. Тоді для знаходження максимальних дефор-

мацій уmax та 
max  на вільному кінці при відомих значеннях М, а,  d, l = a+d виходять вирази:  
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(7) 

Для комбінованих стрижневих систем даного типу, що зазнають дію згинальних навантажень, значення де-

формацій перетинів визначаються відповідно до спрощеної формули інтеграла Мора: 
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де )()( xM k  та )()( xM k  – згинальні моменти на ділянці 1 kk xxx , відповідно від навантаження на стержень 

і від одиничного зусилля (сили або моменту), прикладених в перерізі для якого визначаються деформації. 

Математичне моделювання основних елементів остеосинтезу, якими є фіксатори, дозволяє вибрати певний 

вид фіксатора як стратегії остеосинтезу. 

ВИСНОВКИ. Черезкістковий остеосинтез п’яткової кістки як спосіб оперативного лікування є малотравматич-

ним і ефективним варіантом хірургічного втручання, що дозволяє уникати можливих ускладнень і досягати 

зрощення кістки у фізіологічний термін консолідації. Запропоновані розрахункові співвідношення жорсткості 

можуть розглядатися в якості біомеханічного обґрунтування для вибору певного виду остеофіксатора як стра-

тегії остеосинтезу при лікуванні переломів і деформацій п’яткової кістки. 
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ  ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА 

Любченко П.М., Фомовська О.В. 

Кременчуцький національний университет імені Михайла Остроградського  

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

Запропонована кінематична модель руху в ліктьовому суглобі дозволить визначити потрібне робоче середови-

ще реабілітаційного пристрою та форму траєкторій для реалізації природних рухів руки людини. 

Ключеві слова: ліктьовий суглоб, реабілітація, механотерапія. 

 

SIMULATION OF MECHANOTHERAPEUTIC EQUIPMENT FOR ELBOW REHABILITATION 

Lyubchenko Р., Fomovska  О. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

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

The proposed kinematic model of movement in the elbow joint will determine the required working environment of the 

rehabilitation device and the shape of the trajectories for the implementation of natural movements of the human hand. 

Key words: elbow joint, rehabilitation, mechanotherapy. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В даний час провідні країни світу ведуть активну роботу в галузі створення ре-

абілітаційних систем для пацієнтів, що перенесли інсульти, травми або хірургічні втручання, які потягли за со-

бою порушення рухових функцій. Принцип дії такого роду пристроїв заснований на використанні методу меха-

нотерапії. 
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Механотерапія призначається для виборчого впливу на певні функції рухової системи людини. Однак при 

існуючій різноманітності подібних реабілітаційних пристроїв досить мало уваги приділяється математичному 

опису їх функціонування у складі складної людино-машинної системи [1].  

Так, однією з головних проблем, що виникають при створенні роботизованих пристроїв для механо-терапії, 

є необхідність більш точної відповідності осьових ліній пристрою з осьовими лініями суглобів людини. В ін-

шому випадку процес руху стає неконтрольованим: отримані траєкторії руху не будуть збігатися з необхідни-

ми, що може привести до неприпустимого збільшення моментів, що виникають в суглобах, і в кінцевому під-

сумку завдати шкоди пацієнтові. 

Тому розробка сучасних реабілітаційних систем, в тому числі реабілітаційних систем ліктьового суглобу, є 

актуальним напрямом. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для того щоб забезпечити можливість досліджувати рух руки 

людини і реабілітаційного пристрою як єдиної 

людино-машинної системи, необхідно мати 

чітке уявлення про те, яким чином відбува-

ються природні рухи в ліктьовому суглобі, а 

також руху спільно з механотерапевтичний 

пристроєм. Система рука-пристрій може бути 

представлена у вигляді двох окремих підси-

стем, кожна з яких включає в себе три взаємо-

пов’язані частини: механічну, силову та ін-

формаційну. Взаємодія між підсистемами 

здійснюється через механічні зв’язки (рисунок 

1).  

Ліктьовий суглоб являє собою складне по-

єднання трьох кісток: плечової, ліктьової і 

променевої. З’єднання з ліктьової кісткою є обертальною парою з одним 

ступенем свободи. Поверхні кісток в цьому суглобі за формою нагаду-

ють пісочний годинник, що дозволяє уникнути взаємного осьового зсу-

ву. Ліктьовий відросток при розгинанні входить в ямку плечової кістки, 

обмежуючи, таким чином об’єм рухів. З’єднання плеча і променевої 

кістки здійснюється за допомогою сферичного шарніра. 

Крім того, кістки передпліччя також утворюють пару обертання, вісь 

обертання якої спрямована при-близно вздовж прямої, що з’єднує центр 

сферичного шарніра і точку з’єднання ліктьової кістки з зап’ястям. 

Таким чином, ліктьовий суглоб забезпечує два ступені свободи для 

передпліччя: поворот відносино осі плічоліктьового сполучення, тобто 

згинання-розгинання руки і ротацію навколо поздовжньої осі, тобто 

пронацию-супінацію, яка фактично є обертанням променевої кістки на-

вколо ліктьової. 

На рисунку 2 представлена кінематична схема 

ліктьового суглоба, в якій реалізовані описані вище 

з’єднання. 

Проаналізувавши кінематичну схему ліктьового 

суглоба була синтезована розрахункова схема, що 

дозволяє визначити кінематичні співвідношення, 

що описують рух руки (рисунок 3).  

Положення руки визначається наступними ве-

личинами: α - кут між плечем і горизонтальною 

площиною; ψ - кут повороту плеча навколо своєї 

осі; φ - кут між передпліччям і горизонтальної по-

верхністю (згинання); ξ - кут пронації / супінації. 

Використовуючи матричний метод послідовної 

побудови систем координат, пов’язаних з кожною 

ланкою кінематичного ланцюга ліктьового суглоба, 

можна отримати матриці переходу з нерухомої си-

стеми координат в рухому систему координат, 

пов’язану з кожної ланкою, що входить в ліктьовий 

суглоб. На основі отриманих матриць переходу 

можна отримати координати точок К1 і К2 (точки 

з’єднання ліктьової і променевої кісток з 

зап’ястям), так як саме вони і здійснюють результуючий рух зап’ястя. 

ВИСНОВКИ. Кінематична модель руху руки в ліктьовому суглобі дозволяє визначити потрібне робоче се-

редовище реабілітаційного пристрою, а також форму траєкторій, які повинна забезпечувати система реабіліта-

 
Рисунок 1 – Структурна схема системи рука-пристрій  

 
Рисунок 2 – Кінематична схема 

ліктьового суглоба 

  

 
Рисунок 3 – Розрахункова схема ліктьового су-

глоба:  1 – плечова кістка; 2 – ліктьова кістка;  

3 – променева кістка (в двох положеннях); 4 – лінія 

прикріплення зап’ястя (в двох положеннях); ОО1 – відс-

тань між осями плечовий і ліктьовий кістки; ОО2 – відс-

тань між осями плечовий і ліктьовий кістки 
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ції для реалізації природних рухів в ліктьовому суглобі. 
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ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ  

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ТОЧОК 

Орець Є.А., науковий керівник – Богомолов М.Ф., к.т.н., доц. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

проспект Перемоги, 37, Київ, 03056,Україна. E-mail: orets02@gmail.com, nbogom@yahoo.com 

Представлена основна інформація про розроблений нами прилад для поліфункціональної стимуляції біологічно 

активних точок (БАТ). Поліфункціональність приладу заснована на поєднанні 3 окремих методів  пунктури , а 

саме: електричного, лазерного та ультразвукового та пристрій пошуку БАТ за електропровідністю шкіри. 

Об’єднання саме цих методів впливу на БАТ допомагає в встановлені лікарем більш точного клінічного і пунк-

турного діагнозу пацієнту неінвазивним способом.   

Ключові слова: БАТ, пунктура, електропунктура, ультразвук, лазер. 

 

POLIFUNCTIONAL DEVICE FOR STIMULATION OF BIOLOGICALLY  

ACTIVE POINTS 

Bogomolov M, Ph.D., associate professor, Orets E, bachelor 
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky",  

This article presents basic information about the device developed by us for multifunctional stimulation of biologically 

active points (BAP). The multifunctionality of the device is based on a combination of 3 separate methods of puncture, 

namely: electric, laser and ultrasonic and the device for searching the BAP for the electrical conductivity of the skin. 

Combining these methods of influencing BAP helps in establishing a more accurate clinical and punctual diagnosis of 

the patient in a non-invasive way. 

Key words: BAT, puncture, electropuncture, ultrasound, laser. 
 

АНОТАЦІЯ РОБОТИ. Поліфункціональний стимулятор біологічно активних точок має низку переваг над 

акупунктурою, а саме: неінвазивний плив на БАТ, можливість застосування методів електропунктури, лазеро-

пунктури та ультразвукової пунктури в лікуванні та діагностиці як комплексно так і окремо. Біологічно активні 

точки (БАТ) – зони (точки) поверхні тіла що, розташовані в підшкірній жировій клітковині, та є нервовими 

провідниками відповідних тканин і органів,[1]. Неінвазивна дія на БАТ безболісна, не викликає пошкодження 

тканин (відсутність гематом, кровотеч, подразнень ,неможливість поранення очного яблука та нервових клі-

тин), безпечна (не можливість ураження смертельними хворобами через кров). Реалізація лікувального ефекту 

здійснюється за рахунок пунктурного ефекту-точка акупунктури- канал (меридіан)- орган. А можливість комбі-

нування різних методів впливу також може полегшити роботу лікаря та більш ефективніше діяти на БАТ не 

викликаючи звикання до однотипного подразнення.  
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ. Для того щоб розпочати стимуляцію БАТ необхідним і первинним 

процесом є її пошук. Виконання пошуку базується на електропровідності БАТ. Встановлено, що в БАТ елект-

ричний опір шкіри менший на ділянці локалізації точок пунктури ніж у навколишніх ділянок шкіри, це дозво-

ляє виконати топічну діагностику БАТ. Електричний опір точок пунктури складає приблизно 800 кОм на площі 

2 мм 2, а на відстані 2 мм від неї опір збільшується до 1,4 МОм. Для реалізації цієї функції наш пристрій має 

два мідних електрода, напруга на них в розімкненому стані - 12В [2]. Про детекцію точки нас сповіщає стрілка 

,що показує значення на градуйованій (100 ум.одн.) шкалі, що знаходиться на панелі пристрою, також разом з 

відхиленням  стрілки ми чуємо відповідний звуковий сигнал висота та інтенсивність якого залежить від поло-

ження стрілки на шкалі. Також на панелі розташовані 3 індикаторні світлодіоди ( червоний синій і зелений) ти-

пу DIP , що інформують лікаря про наявність патологій (<60 ум.од.), деструктивних (>49 ум.од.),  процесів та 

умовної рівноваги точки.  
Для переключення в режим діагностики та лікування на панелі розташований тумблер  «По-

шук/діагностика». Електропунктурна діагностика проводиться в діапазоні частот 0.1-100 Гц. Імпульсний струм, 

в режимі лікування змінним струмом, має  бути  у межах 3мА - 10мА. Лікувальний імпульс, тривалість його 

активної фази становить 120 мкс. Прилад для стимуляції БАТ складається з блоку живлення, генератору імпу-

льсів та підсилювача, звідки сигнал подається на електроди, які в свою чергу взаємодіють з БАТ. Також, якщо 

лікар працюватиме тільки з електропунктурним методом для того, щоб не відбувалося звикання точок до три-

валої стимуляції, встановлено додатковий генератор імпульсів, який генерує сигнал, що з заданою періодичніс-

тю змінюється короткотривалим високочастотним імпульсом. Це допомагає активувати біологічно-активну то-

чку. 

Лазеропунктурна діагностика у розробленому поліфункціональному приладі для стимуляції БАТ прово-

диться з використанням низькоінтенсивного лазеру монохроматичного червоного світла. Напівпровідникові 
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лазери - найбільш споживаний в побуті вид лазерів, тому для того щоб зменшити габарити лазера ми вирішили 

використовувати саме цей вид. Окрім цього напівпровідникові лазери також застосовуються в спектроскопії, в 

системах накачування інших лазерів, а також в медицині , [4]. В нашому пристрої ми використовуємо одномо-

довий одночастотний гелій-неоновий лазер типу ЛГН-207А, з довжиною хвилі  0,6328 мкм, потужністю випро-

мінювання 1,5 мВт та діаметром пучка лазерного випромінювання 1,4 мм. Даний пристрій використовує лазер-

не випромінювання низької інтенсивності від 1 до 10 мВт, що має тонізуючий вплив на БАТ, а також високої 

інтенсивності від 20 до 200 мВт (має заспокійливий ефект), [3]. Важливим рішенням для зменшення втрат лазе-

рного опромінювання використали контактний світловід. У приладі використовується напівпровідниковий ла-

зер який випромінює світло, пучок якого збирається у конденсорі для того аби розсіювання було меншим. Про-

мінь червоного світла оптичного діапазону спрямовується на біологічний об’єкт в нашому випадку на БАТ та 

проводить відповідний вплив та стимулюючий ефект на неї. 

Для проведення ультразвукової пунктури в розробленому пристрої використовується вплив  ультразвукової 

імпульсної дії низької частоти до 44 кГц, випромінювачем ІУТ 0.88-1.03 ф. При проведені впливу на БАТ вико-

ристовуються такі енергетичні параметри : при слабкому ступені стимуляції ультразвуковий вплив відповідає 

інтенсивності 2-3 мкм, при тривалості експозиції 5-20 с на одну точку, частота модуляції 1-10 Гц; при серед-

ньому- інтенсивність ультразвуку 3-4 мкм, з впливом 20-30 с на одну точку, частота модуляції 18 і 37 Гц; при 

сильному ступені стимуляції- відповідно 4-5 мкм і 30-60 с на одну точку, частота модуляції 75 Гц. При прове-

дені \стимуляції БАТ  густина інтенсивності ультразвукових коливань не повинна перевищувати 1 Вт /см2, а 

найкраще повинна бути в межах від 0,05-0,7 Вт /см2 , [5]. 

 
Рисунок 1 − Структурна схема поліфункціонального приладу для стимуляції БАТ, де БЖ(1)-блок живлення, 

БК(2)- блок керування, БПБ(3)-блок пошуку БАТ, ЕГ(4)- електричний генератор, УЗГ(5)- ультразвуковий гене-

ратор, ЛГ(6)-лазерний генератор, М(7)-модулятор, П(8)-підсилювач, ЕЛ (9)-електрод, УЗВ(10)-ультразвуковий 

випромінювач, ЛВ(11)- лазерний випромінювач, ПК(12)-пристрій контролю ЛВ, І(14)-індикатор. Різний тип 

стрілок вказує на неодночасність дії, а вибірковість 
 

ВИСНОВКИ. Наш поліфункціональний прилад для стимулятор БАТ є інноваційним приладом, тому що по-

єднання вище згаданих технологій в одному пристрої ще не зустрічалось. Завдяки цьому приладу може досяга-

тися коректна діагностика та лікування хвороб, а також можуть проводитись профілактичні заходи по запобі-

ганню захворювань.  Практична значущість: якщо потрібна стимуляція БАТ, що розташовані на голові, то ульт-

развуковий вплив не бажаний, але на БAT голови можна діяти лазером [5], що присутній в нашому приладі .В 

майбутньому планується удосконалення даного багатофункціонального стимулятору БАТ поєднанням лазерної 

та ультразвукової пунктури. 
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Наводиться аналіз методів для визначення робочої довжини кореневого каналу, а також визначення їх недоліків 

для подальшого вдосконалення. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Основою успішного ендодонтичного лікування є правильне визначення робочої 

довжини кореневого каналу (відстань між зовнішнім орієнтиром на коронці зуба до апікального кордону). У 

структурі апекса виділяють 3 зони: власне апекс (рентгенологічна верхівка кореня), великий апікальний отвір і 

апікальна констрикція (область апікальної частини кореневого каналу з найменшим діаметром). Як кордон для 

обробки і пломбування кореневого каналу рекомендована зона апікальної констрикції (звуження) [1,2]. Метод 

апекслокаціі заснований на різниці електричного опору тканин. Тверді тканини зуба мають більш високий опір, 

ніж слизова оболонка порожнини рота і тканини періодонта. Електричний ланцюг між електродами, розміще-

ними на губі (губної електрод) і в каналі (електрод у вигляді файлу з градуювальними стоппером) залишаються 

замкнуті до моменту досягнення файлом тканин періодонта. В області апікального звуження відбувається різке 

падіння опору, ланцюг замикається, що і фіксує апекслокатор [3]. 

МЕТА РОБОТИ. Визначення робочої довжини кореневого каналу - перший і основний етап ендодонтичного 

лікування. Проаналізувавши існуючі методи для апекслокаціі, можна виділити три основних: математичний, 

рентгенологічний, електрометричний. 

Перед початком ендодонтичного втручання визначають математичну довжину кореневого каналу, для цього 

використовують табличний спосіб. Знання діапазону коливань довжини зубів є важливим фактором успішного 

проходження кореневих каналів і подальших точних вимірювань. 

Рентгенограма з введенням файлу дозволяє отримати інформацію про анатомію, кількості каналів і напрям-

ку їх вигинів. Враховуючи, що зображення каналів можуть накладатися один на одного на рентгенологічному 

знімку, існує спосіб введення файлів різної товщини в різні канали, для більш точного визначення конфігурації 

каналів. Крім того, виробляються додаткові знімки в ексцентричній проекції, направивши рентгенівську трубку 

більш дистально або медіально. 

Пристрої для електрометричного визначення робочої довжини кореневого каналу третього покоління визна-

чають імпеданс за допомогою змінних струмів різної частоти та застосовують метод співвідношення, що дозво-

ляє одночасно вимірювати опір струму двох частот (8 кГц і 0,4 кГц) і знаходити загальний коефіцієнт опору, що 

відображає положення файлу в каналі. Це вимір є стабільним і вказує на присутність електролітів у пульпарній 

тканині, забезпечує високу точність вимірювання навіть при роботі у вологих каналах, що не було представлено 

раніше [4]. Для апаратів четвертого покоління характерно вимірювання та порівняння комплексних електрич-

них характеристик каналу за допомогою двох, або більше частот електричного імпульсу за методом Сонада. 

Цей тип апаратів забезпечує плавну візуалізацію всього процесу проникнення верхівки канального інструмента 

і високу точність визначення місця фізіологічного розчину (понад 80 %). Істотним недоліком методу є вимога 

до роботи у відносно сухих або частково підсушених каналах. Пристрої п’ятого покоління здатні прораховува-

ти опір струму на п’яти частотах (0,5, 1, 2, 4 і 5 кГц) [4]. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ. У таблицях для математичного визначення довжини кореневого каналу наводять-

ся значення довжин зубів і коренів, а також співвідношення розмірів коронки і кореня, кількість і частота 

знаходження каналів в корені, апікальних отворів, напрямок вигину каналу. Вони допомагають лікарю-

стоматологу орієнтуватися в особливостях конкретного зуба, але не дають інформацію про точну конфігурацію 

каналів. 

Порівняння електронного визначення робочої довжини з радіологічним (рентгенівський знімок являє собою 

двомірну проекцію тривимірної системи кореневого каналу) призвели до того, що в деяких випадках рент-

генівська і електронна довжина не збігаються. При латеральному викривленні каналу рентгенівський знімок 

може показати коротшу робочу довжину, ніж прилади для апекслокації п’ятого покоління, тому електронна 

робоча довжина, зазвичай точніша, ніж довжина, визначена рентгенівським способом. Однак виміряти імпеданс 

тканини між апексом і слизовою оболонкою безпосередньо неможливо. Якщо під час вимірювання кореневої 

канал сухий на всьому протязі, ланцюг замикається на періапікальних тканинах. Якщо кореневий канал воло-

гий і містить залишки пульпи, необхідне значення опору буде отримано до того, як інструмент дійде до 

верхівки. Ступінь помилки залежить від діаметра каналу. При добре висушених каналах правильність елек-

тронних вимірювань варіюється в межах 67-90%. 

ВИСНОВКИ. Перевагою вимірювання довжини кореневого каналу за допомогою апекслокатора є значно 
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більша точність (близько 0,5 мм) в порівнянні з методом рентгенографії [5], однак більш достовірним є поєдна-

ння цих двох методів [6, 7], що потребує подальших статистичних досліджень. Особливу увагу при цьому слід 

уділити особливостям методам обробки [8] та сегментації [9, 10]отриманих діагностичних зображень для забез-

печення максимальної якості візуалізації контурів кореневих каналів. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: kir3337@gmail.com 

Зараз у медичній сфері використовується велика кількість пристроїв та систем, які потребують виведення інфо-

рмації для подальшого її збереження на паперових носіях та зручної роботи з нею. У даній роботі виконується 

пошук можливості застосування методів креслення для виведення інформації з медичних систем, що може до-

зволити оптимізувати процеси медичних обстежень та зменшити їх вартість. 

Ключові слова: принтер, графопобудовник, кардіограма, кардіограф, менінгіома. 

 

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF USING DRAWING TECHNIQUES IN MEDICAL SYSTEMS 

Sankov S., Vadurin K., Kucherenko M.  Supervisor – Kukharenko D., 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university  

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kir3337@gmail.com 

Currently, in the medical field uses a large number of devices and systems that require the output of information for 

further storage on paper and easy to work with it. In this work, the search for the possibility of using drawing methods 

to extract information from medical systems, which can optimize the processes of health screening, reduce their cost. 

Key words: printer, graph plotter, cardiogram, cardiograph, meningioma. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наразі у світі є велика кількість медичних апаратів та систем, які потребують 

використання додаткових пристроїв для виведення та збереження інформації. Так стаціонарні та портативні 

кардіографи базуються на методі термодрукування – процес нанесення друкованої інформації на термочутли-

вий папір. Особливістю термопапіру є те, що необхідно суворо дотримуватися умов його збереження, для точ-

ної побудови кардіограм, також слід помітити, що до його складу можуть входити шкідливі речовини, на 

кшталт Бісфенола А, який небезпечний навіть в малих кількостях. 

Зважаючи на такі особливості сучасного термодруку доцільно розглянути можливості створення іншого 

способу для виводу інформації на носії, які не є шкідливими, що дозволить безпечно використовувати та утилі-

зувати медичні носії інформації втративші цінність. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Спершу необхідно розглянути особливості методу друку, який 
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широко застосовується у медицині – термодруку. Під час друкарського процесу всі елементи термоголовки по 

черзі включаються, нагріваючись і створюючи зображення на папері, при цьому сам папір швидко переміща-

ється щодо термоголовки. Опорний вал в принтері забезпечує щільний контакт паперу з нагрівальними елемен-

тами і їх рівномірний рух відносно один одного. Так створюються різні види тексту, графіки, штрих-коди. До 

переваг такого методу друку відносяться: низький шум та висока швидкодія; мала кількість рухомих компонен-

тів забезпечує високу надійність. До недоліків термодруку відносяться: хіміко-термічний спосіб створення зо-

браження, що робить надруковані носії не довговічними; монохромність друку з невеликою дозволяючою здат-

ністю, що не перевищує 600 dpi [1]; можливість друку тільки на поверхнях з спеціалізованим покриттям. 

Враховуючи усі особливості термодруку слід передбачити у пропонованому методі: можливість роботи з рі-

зними поверхнями; мінімальні витрати на чорнила; можливість кольорового друку; безпечність витратних ма-

теріалів; стандартизовані розміри друкованих носіїв. 

Узявши до уваги основні аспекти медичного друку необхідно зазначити, що для виведення інформації з 

медичних систем цілком ефективно можна скористатися спеціалізованими креслярськими пристроями – гра-

фопобудовниками. 

Графопобудовники – широкий клас пристроїв для автоматизованого викреслювання схем, складних 

креслень та іншої графічної інформації.  

Графопобудовники поділяються на наступні типии [2]: 

– рулонні та планшетні; 

– пір’яні, струменеві та електростатичні; 

– векторні та растрові. 

Серед усього різноманіття графопобудовників необхідно виокремити планшетні пір’яні графопобудовники, 

які, з-поміж інших, найпростіше пристосуються до медичних потреб, та матимуть такі переваги, як: можливість 

встановити необхідну площу друкованої поверхні при проектуванні майбутніх пристроїв; мінімізація чорнил 

при користуванні; можливість застосування за більш широкого спектру температур і показників вологості, ніж 

у термодруку; легкість проектування нових пристроїв; нижча вартість конструктивних елементів порівняно з 

елементами для термодруку [3]. 

Пропонований метод використання планшетного графопобудовника з пір’яним креслярським елементом 

можна широко використовувати у медичних пристроях для виведення інформації, наприклад, як система для 

друку: кардіограм; зрізів внутрішніх структур за томографією; рентгенівських знімків; діагностичної інформації 

та інше. 

ВИСНОВКИ. У результаті виконання роботи було проаналізовано широко застосовуваний у медицині метод 

термодруку та виконано пошук альтернативних методів виведення медичної інформації. Достатньо перспек-

тивною методикою виводу інформації виявилося друкування пір’яними графопобудовниками, які можливо 

пристосувати до конкретних потреб медичної галузі, що значно зменшить кошторис медичного обладнання з 

друкувальними блоками. 
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Проводиться порівняння діагностик різних видів інсульту. Розглядаються недоліки і переваги томографій і ви-

значається більш відповідний метод для швидкої постановки діагнозу. 
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This paper compares the diagnosis of different types of stroke. The disadvantages and advantages of tomography are 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нині однією з найактуальніших і важливих проблем сучасної неврології є ін-

сульт. Інсульт — це порушення мозкового кровообігу, яке супроводжується появою неврологічної симптомати-

ки. Він знаходиться на одних із перших позицій, так, як дуже високо поширений і має високу смертність, а та-

кож ступінь інвалідизації населення, незалежно від віку. В даний період часу, виживання після інсульту зросло, 

завдяки тому, що вживаються заходи для модернізації надання допомоги, та використовуються способи ліку-

вання, такі, як тробмолізис. Все це дозволяє людині вижити, але залишає незгладимий відбиток на якості життя 

пацієнта. Зі збільшенням числа тих, що вижили зростає число непрацездатних осіб, які потребують реабілітації, 

яка зачіпає відновлення не тільки рухових функцій, але і психологічних [1]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У роботі було розглянуто теоретичний матеріал і проведено 

порівняльну характеристику ознак різних видів інсульту за допомогою різних методів томографічної візуаліза-

ції. Інсульт — це порушення кровообігу в головному мозку, викликане затиканням або розривом судин. Розді-

ляють три види цього захворювання: ішемічний, геморагічний і субарахноїдальний крововилив. 

Субарахноїдальний крововилив (САК) — це раптово виникаюча кровотеча в субарахноїдальний простір, а 

саме, порожнину між м'якою і павутинною мозковими оболонками головного і спинного мозку. Найчастіше, 

причина полягає в спонтанній кровотечі — розриві аневризми.  

Основним діагностичним дослідженням при оцінці пацієнтів з підозрою на САК є неконтрастна рентгенів-

ська комп’ютерна томографія (КТ) головного мозку [2, 3]. Чутливість КТ до наявності крові в субарахноїдаль-

ний простір пов'язана з кількістю крові і часом, що пройшов з моменту крововиливу. Діагноз підозрюється при 

наявності високоякісного фарбування субарахноїдальних просторів. У більшості випадків спостерігається бли-

зько Віллізіевого кола, оскільки більшість мішкуватих аневризм локалізується в цій області (~ 65%), або в Сіль-

вієвій щілини (~ 30). Невеликі за кількістю крові крововиливи можуть іноді бути виявлені за допомогою нако-

пичення в медножковій цистерні або в вигляді гіперденсивного трикутника в потиличній розі бічного шлуноч-

ка. 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ), також як і КТ чутлива до наявності крові в субарахноїдальних про-

сторах і може добре її візуалізувати, але в перші 12 годин, зазвичай, у вигляді гіперінтенсивності в субарахної-

дальних просторах на зображеннях. Зображення зважені по магнітній сприйнятливості так само чутливі до про-

дуктів розпаду гемоглобіну. МР ангіографія і МР венографія можуть виявити аневризму або інше джерело кро-

вотечі [4]. 

Далі, найпоширеніший вид інсульту — ішемічний. Він є раптовою неврологічною недостатністю, яка триває 

понад 24 годин. Викликається недостатністю кровопостачання в певній зоні мозку в результаті зниження моз-

кового кровотоку, тромбозу або емболії, пов'язаний із захворюваннями судин, серця або крові [4]. При діагнос-

тиці цього виду інсульту за допомогою КТ, виявляють ознаки розшарування кровоносних судин, діагностують 

тромбоз венозних синусів і вен, оцінюють величину, місце розташування вогнища інсульту та вираженість на-

бряку. Ішемічний інсульт проявляється на зображеннях, як плями затемнення в тканинах мозку. Область зни-

женої щільності мозкової речовини на КТ-знімках у 50% пацієнтів виявляється вже через 1-12 годин з моменту 

розвитку ішемічного інсульту, у переважної більшості пацієнтів — після 12-24 годин. Використовуючи даний 

вид дослідження, можна помітити судинні зміни мозку, які потенційно здатні викликати ішемічне ураження. До 

таких патологічних станів відносять церебральні мальформації, патологічну звивистість або розширення судин 

голови, кальцифікати в атеросклеротичних бляшках стінок артерій і інші [6]. 

Якщо порівнювати з діагностуванням цього виду інсульту на МРТ, то можна зазначити те, що вона  показує, 

відповідно, зону ішемії, тобто дефіцит кровопостачання в певній локалізації головного мозку в ранньому періо-

ді й в пізньому періоді — змертвіння частини головного мозку (зона інфаркту головного мозку). Крім даних 

патологічних змін на МРТ є можливість встановити причину крововиливу, а саме: якщо це атеротромботичний 

ішемічний інсульт, на МРТ знімках головного мозку візуалізується тромб, звуження просвіту судини головного 

мозку з бляшки холестеринів [7]. 

Третій вид інсульту — геморагічний. Такий вид інсульту характеризується переважно паренхіматозним кро-

вовиливом. Локалізація виливу крові спостерігається безпосередньо в товщі речовини мозку.  
Основною КТ-ознакою крововиливу в головний мозок в перші години / дні порушення кровообігу — наяв-

ність вогнища підвищеної щільності округлої або неправильної форми, часто з нерівними межами. У переваж-

ній більшості випадків гематома оточена зоною зниженої щільності, відповідної перифокальною зміною в ре-

човині мозку. За обсягом паренхіматозні крововиливи поділяють на малі, середні та великі. Умовними межами 

поділу є обсяг гематоми 35-40 см
3
 між малими і середніми, 65-75 см

3
 між середніми і великими гематомами. У 

хронічній стадії по периферії малюнок розмитий, в центрі щільність падає нижче 40 ед.Нu.  

На МРТ, при геморагічному інсульті, видно, що обмежені вогнища, відокремлені від навколишніх тканин. 

Помітні ознаки набряку мозку. Для їх розпізнавання потрібно висококваліфікований фахівець. У хронічній фо-

рмі, при діагностиці даного захворювання помітно, що набряк зникає, зона ураження характеризується змен-

шенням щільності тканин, розширюються бічні шлуночки та борозни головного мозку [7]. 

ВИСНОВКИ. Якщо порівняти роботу двох цих томографій, то можна зробити висновок про те, що вони до-

бре підходять для візуалізації будь-якого виду з інсультів, але кожна діагностика має свої переваги і недоліки. 

Розглядаючи КТ і МРТ можна зробити висновок, що вони дають нам розуміння про те, з яким видом інсульту 

зіткнувся пацієнт, і в якій частині головного мозку він локалізується, це значить, що використання цих методів 

є раціональним, але якщо віддавати перевагу одній з них, то виграє КТ, але тільки протягом 24 годин з моменту 

розвитку інсульту. Комп'ютерна томографія дозволяє швидко отримати інформацію при різних видах інсульту і 
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відповідно визначити тактику лікування хворого. За допомогою сучасних спіральних сканерів підтримує серію 

зображень мозку менш ніж за хвилину, що особливо важливо для пацієнтів з психомоторним збудженням або 

іншими руховими розладами. Магнітно-резонансна томографія в порівнянні з рентгенівською КТ набагато 

менш застосовна при інсульті, так, як на її проведення витрачається більше часу, а в деяких випадках відлік йде 

на хвилини, але це не робить її менш інформативною ніж КТ [8, 9]. 

Перспективами роботи є автоматизований аналіз зображень отриманих з КТ і МРТ для швидшого та досто-

вірного [10] виявлення локалізації та виду інсульту, що дозволить лікарю ефективно приймати рішення щодо 

проведення адекватної терапії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАВІТАЦІЇ В ЕСТЕТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ 

 

Тертишна В.С., Пилипенко С.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

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

Запропонована методологія визначення основних параметрів фокусуючого ультразвукового поля, а саме: фо-

кусна зона, діаметр ультразвукового променя, інтенсивність ультразвукових хвиль, довжина хвилі для визна-

чення оптимальних технічних характеристик  ультразвукових випромінювачів під час  проектування та виго-

товлення. 

Ключові слова: випромінювач, ультразвук, кавітація. 

 

FEATURES OF THE USE OF CAVITATION IN AESTHETIC MEDICINE 

Tertishna V., Pilipenko S. 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

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

The methodology of determining the main parameters of the focusing ultrasonic field is proposed, namely: focal area, 

ultrasonic beam diameter, ultrasonic wave intensity, wavelength to determine the optimal technical characteristics of 

ultrasonic emitters during design and manufacture. 

Key words: emitter, ultrasound, cavitation. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Естетична медицина – галузь індустрії краси та здоров’я, що увібрала в себе 

всі теоретичні відомості і практичні можливості корекції зовнішніх даних людини за допомогою медичних ме-

тодик. Ліпосакція є найбільш популярною процедурою в естетичної хірургії, за даними Американського това-

риства естетичних хірургів в 2015 році в США було виконано на 15,6 % більше процедур ніж в 2014, a з 2015 по 

2016 рік зростання склало 4,6 % [1]. Незважаючи на успіх сучасної хірургічної ліпосакції, велика кількість до-

сліджень проводиться в пошуках найбільш ефективного нехірургічного методу зменшення жирових відкладень. 

Це відповідає тенденції переходу до менш інвазивних процедур. На даний час розроблені методи на основі 

електростимуляції, низькоінтенсивного лазерного випромінювання, вакуумного масажу, кріотерапії, ін’єкцій 

ліполітиків, ультразвуку. 

Застосування низькочастотного низкоiнтенсивного ультразвуку для корекції фігури поширене на ринку 

https://radiographia.info/article/subarakhnoidalnoe-krovoizliyanie
https://brainstroke.ru/gemorragicheskij-insult/kt-i-mrt-pri-gemorragicheskom-insulte.html
mailto:kafea@kdu.edu.ua
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естетичних послуг. Обладнання, що застосовується, не вимагає складної конструкції і широко доступно, при 

цьому якісних клінічних досліджень методології та обладнання, що застосовується, проводиться мало. 

 Тому систематизація методології та удосконалення обладнання ультразвукової корекції фігури є актуаль-

ним завданням. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Зміна тиску, який формується низькочастотним ультразву-

ком, викликає явище кавітації в рідких з’єднаннях цитоплазми жиру. При обранні оптимальних параметрів ви-

промінювання, кавітаційні процеси будуть проходити локально в жировій тканині, так як вона має меншу 

щільність. Для цього добре підходять плоскі випромінювачі, що формують рівномірне поле з невеликою глиби-

ною проникнення. Інтенсивність ультразвуку, випромінюваного п’єзоелектричним перетворювачем, зазвичай 

не перевищує 10 Вт/см
2
, тому якщо в деякому обмеженому обсязі потрібно отримати ультразвук більш високих 

інтенсивностей, його фокусують, використовуючи випромінювачі з увігнутою поверхнею, увігнуті відбивачі 

ультразвуку, ультразвукові лінзи або системи. 

Найчастіше використовують випромінювачі, що представляють собою частину сфери і фокусують ультра-

звукову енергію в області центру кривизни поверхні, що випромінює. Можливість фокусування ультразвуку в 

невеликий за розмірами фокальної області створює умови для локального високо-енергетичного впливу на 

певні ділянки без будь-яких істотних впливів на навколишні елементи. Завдяки фокусуванню ультразвуку мож-

на сформувати задані характеристики спрямованості ультразвукових коливань і управляти ними [1]. Існують 

два види випромінювачів: плоскі випромінювачі; фокусуючі випромінювачі (рисунок 3). 

Ближньє поле – це ділянка, розташована безпосередньо 

перед випромінювачем, де амплітуда коливань проходить 

кілька серій максимумів і мінімумів та закінчується в 

останньому мінімумі. 

Положення останнього мінімуму визначає протяжність 

ближнього поля і є природним фокусом випромінювача 

[1]. Протяжність ближнього поля для плаского ви-

промінювача знаходиться за формулою. 

,
4
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D
N       (1) 

де N – протяжність ближнього поля, м; D – диаметр ви-

промінювача, м; λ – довжина ультразвукової хвилі, м. 

Так як діаметр випромінювача (діаметр вихідного от-

вору осесимметричного випромінювача або відстань між краями циліндричного випромінювача) більше ви-

промінюваної довжини хвилі, то формула (1) спрощується до вигляду: 
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У плоских випромінювачів фокусна від-

стань відповідає довжині ближнього поля 

випромінювача. Так як останній максимум 

амплітуди коливань виникає на відстані, 

рівноцінній ближньому полю, випроміню-

вач не може фокусувати ультразвукову 

енергію на відстані, що перевищує даний 

ближнє поле. Ближньє поле не характери-

зує фокусуючі випромінювачі. Однак, для 

того щоб фокусування вдалося, фокусна 

відстань повинна бути менше ближнього поля плоского випромінювача [2]. Одним з основних параметрів фо-

кусуючих випромінювачів є фокусна зона, тобто місце найбільшого звуження ультразвукового променя (рису-

нок 2). 

Відстань між випромінювачем і зоною фокуса називається фокусною відстанню. Фокусна відстань, кут роз-

криття випромінювача та діаметр випромінювача пов’язані наступним співвідношенням:  

,tan2
m

FD   

де F – фокусна відстань, м;

 

ωm – кут розкриття випромінювача, град. 
Довжина фокусної зони обчислюється за формулою (3). 
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де FZ – довжина фокусної зони, м; SF – нормована фокусна відстань. Нормована фокусна відстань обчислюється 

за формулою (4). 
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Рисунок 1 – Основні параметри плоского та  

фокусуючого випромінювача  

 
Рисунок 2 – Фокусна зона: Zв – початок фокусної зони; 

FZ – фокусна зона; ZЕ – кінець фокусної зони; D – діаметр ви-

промінювача 
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Для плоского випромінювача нормована фокусна відстань дорівнює 1. Підставивши співвідношення формул 

(2) і (4) у формулу (3), довжина фокусної зони буде розраховуватися за формулою (5). 
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Діаметр ультразвукового променя для фокусуючих випромінювачів знаходиться за формулою: 
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де ВD – діаметр ультразвукового променя, м; f – частота ультразвукової хвилі, Гц; с – швидкість поширення 

ультразвуку, м/с. Діаметр ультразвукового променя для плоского випромінювача знаходиться за формулою: 
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Фокусуючі випромінювачі мають ще 3 параметри – оптимальна довжина хвилі, інтенсивність ультразвуко-

вих хвиль, максимальна інтенсивність ультразвукових хвиль. Оптімальная довжина хвилі, це довжина хвилі, 

при якій інтенсивність у фокусі максимальна. Позначивши індексом «ц» – циліндричний фокусуючий ви-

промінювач, індексом «с» – сферичний фокусуючий випромінювач, оптимальну довжину хвилі можна знайти 

за формулою: 
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 де  b – постійна величина, яка визначається властивостями середовища. Інтенсивність ультразвукових хвиль, це 

середня за часом енергія, що переноситься ультразвуковою хвилею в напрямку, перпендикулярному напрямку 

поширення хвилі, через одиницю площі в одиницю часу. Вона розраховується за формулою: 
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де I – інтенсивність ультразвукової хвилі, Вт/м

2
; W – вхідна потужність звуку, Вт; γ – коефіцієнт поглинання 

звуку. Максимальна інтенсивність ультразвукових хвиль розраховується за формулою: 

,
2max Ц

ОПТ

Ц

f
е

W
I




   

.
max С

ОПТ

С

f
е

W
I










 

ВИСНОВКИ. Запропонована методика розрахунку основних параметрів фокусуючого ультразвукового по-

ля, а саме: фокусна зона, діаметр ультразвукового променя, інтенсивність ультразвукових хвиль, оптимальна 

довжина хвилі. Отримані розрахунки можуть бути використані при аналізі характеристик практичних кон-

струкцій проектованих випромінювачів.  
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Описано развитие сосцевидного отростка. Представлена  анатомия трех типов сосцевидного отростка. Проана-

лизированы КТ-признаки каждого из типов. Обосновано применение КТ как главного способа исследования. 

Указана распространенная патология сосцевидного отростка. Представлены перспективы дальнейшей работы. 
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The work describes the growth of the mastoid process. The anatomy of three types of mastoid process is presented. CT 

signs of each type is analyzed. The use of CT as the main research method is substantiated. The common pathology of 

the mastoid process is indicated. Perspectives for further work are presented. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Сосцевидный отросток является частью пирамиды височной кости. Существу-

ет три типа данного отростка, каждый из которых имеет свои анатомические особенности, которые можно 

наблюдать на изображения, полученных с помощью рентгеновской компьютерной томографии (КТ).. Опреде-

ление строения отростка индивидуально у каждого человека является важным, поскольку в ряде случаев имеет 

прямое влияние на его здоровье и качество жизни. Так с проблемами, относящимися к сосцевидному  отростку, 

часто связывают заболевание мастоидит. Мастоидит — воспаление ячеек сосцевидного отростка, костных пе-

рекладин между ними, а иногда и компактного вещества. Необходимо знать, что при различных структурах 

сосцевидного отростка распространение гноя также различное, таким образом только зная тип отростка воз-

можно спрогнозировать ход развития осложнений заболевания. В наше время в связи с применением антибио-

тиков для лечения острых заболеваний среднего уха частота мастоидита резко снизилась, однако одновременно 

увеличилось число вялотекущих случаев, атипичных мастоидитов, выявление которых является затрудненным, 

так как воспалительный процесс проходит слабо и нет наличия типичных симптомов. Для оценки типа сосце-

видного отростка и возможности наличия  патологии в нем наиболее информативным методом является рент-

геновская компьютерная томография, позволяющая судить о плотности ткани по поглощению рентгеновского 

излучения и получать с помощью методов реконструкции посрезовые изображения интересующей области. По-

этому, традиционная рентгенография височных костей в проекции Шюллера сегодня вытесняется более ин-

формативной компьютерной томографией височных костей. КТ височных костей позволяет идентифицировать 

воспаление сосцевидного отростка, не выявляющееся при исследовании обычными рентгенологическими мето-

дами, его степень пневматизации, анатомо-топографическое строение и взаимоотношение структур среднего 

уха, а  также она позволяет четко планировать хирургическое вмешательство и осуществлять навигационную 

привязку к костным ориентирам [1,2] и минимизировать риск осложнений [3, 4]. Также преимуществом метода 

КТ является низкая лучевая нагрузка на пациента, особенно на хрусталик глаза [5, 6]. Из этого следует, что 

данная работа является актуальной, поскольку содержит в себе описание анатомии и КТ-особенностей каждого 

из трех типов сосцевидного отростка, что, является необходимым для правильной диагностики и построения 

лечения. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Височная кость имеет сложное строение, она является 

продуктом слияния нескольких костей, и поэтому состоит из трех частей: чешуйчатая часть, барабанная 

часть, каменистая часть. Каменистая часть названа так по прочности своего костного вещества, обусловленной 

тем, что эта часть кости участвует в основании черепа, и является костным вместилищем органов слуха и гра-

витации, имеющих весьма тонкое строение и нуждающихся в прочной защите от повреждений. Другое назва-

ние этой части - пирамида, дано из-за ее формы тpехгранной пирaмиды. Наружная поверхность основания пи-

рамиды является местом прикрепления мышц. Книзу она вытягивается в сосцевидный отросток. K нему при-

крепляется грудино-ключично-сосцевидная мышца, которая поддерживает голову в равновесии, необходимом 

при вертикальном положении тела [7]. 

В первые месяцы после рождения сосцевидный отросток имеет вид бугорка. Характерную форму приобре-

тает на третьем году жизни (в связи с развитием грудино-ключично-сосцевидной мышцы), а в дальнейшем про-

исходит только увеличение его размеров. Пневматизация сосцевидного отростка начинается еще в последние 

месяцы внутриутробного развития. Площадь ячеек отростка  интенсивно нарастает до 8 — 10 лет, путем вытес-

нения костномозговой ткани эпителием, затем их размеры стабилизируются. 

Внутри сосцевидный отросток содержит ячейки, которые представляют собой отдельные костные  воздуш-

ные полости, получающие воздух из барабанной полости, c которой они сообщаются посредством антрума 

(пещеры). Антрум — постоянная и самая крупная клетка сосцевидного отростка. Антрум имеет неправильную 

бобовидную или округлую форму. Его длина достигает 12,7 мм. ширина — 6,7 мм, высота — до 8,5 мм. Ниж-

няя стенка пещеры образована клетками сосцевидного отростка [7]. 

Строение сосцевидного отростка различается в зависимости от количества воздухоносных полостей в нем, 

их величины и топографии. По характеру пневматизации различают пневматический, диплоэтический и скле-

ротический типы строения сосцевидного отростка. 

При пневматическом типе строения воздухоносные ячейки заполняют почти весь отросток и распространя-

ются иногда даже на чешую височной кости, скуловой отросток, пирамиду. Обычно около пещеры образуется 

участок более мелких клеток, к периферии они становятся все более крупными, нередко при этом имеется 

большая верхушечная ячейка. Общая площадь ячеек может достигать 30 см
2
. В среднем у здоровых людей она 

составляет 12,1 — 12,7 см
2
 [8]. На КТ-снимках можно хорошо увидеть расположение и размеры ячеек сосце-

видного отростка пневматического типа. Так как они заполнены воздухом, соответственно на КТ будут черного 

цвета. Также можно оценить толщину стенок между ячейками — она небольшая, поэтому при мастоидите 

стенки легко разрушаются и дают возможность распространяться гною. 

Диплоэтический (губчатый) тип строения характеризуется небольшим количеством воздухоносных ячеек, 

они представляют собой небольшие полости, ограниченные трабекулами. На КТ видно, что при данном типе 

сосцевидного отростка полости расположены преимущественно вокруг антрума и уже не занимают столько 

места, как при пневматическом типе отростка, также сами ячейки имеют меньший размер. 

Склеротический (компактный) тип строения отростка является следствием нарушения обменных процессов 

или результатом перенесенных общих или местных воспалительных заболеваний. При этом сосцевидный отро-

сток образован плотной костной тканью с отсутствием ячеек или их минимальным количеством. На КТ-

снимках, в связи с такой анатомией, весь отросток будет совпадать с обычным цветом кости. Поскольку при 
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данной структуре сосцевидный отросток является достаточно плотным, то  при мастоидите не будет разру-

шаться, поэтому процесс воспаления будет скрытым, так как внешних показателей болезни также не будет. 

ВЫВОДЫ. На основании проведенного обзора типов анатомии сосцевидного отростка пирамиды височной 

кости выяснено, что только пневматический тип его строения является нормальным, остальные же два – пато-

логическими. Также была представлена информация об особенностях  визуализации ячеек сосцевидного от-

ростка по данным рентгеновской компьютерной томографии. Перспективами дальнейшей работы является со-

здание метода и соответствующего программного обеспечения для автоматизированного анализа КТ-снимков 

сосцевидного отростка, в том числе при типичных патологиях, и последующие клинические испытания разра-

ботанной биотехнической системы для диагностики различных форм мастоидитов. 
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Розглянута можливість використання сучасних схемотехнічних та програмних рішень для створення систем на 

основі мікросхем аналогового вхідного інтерфейсу, що дозволяє досліджувати реопневмографічний і електро-

кардіографічний сигнал за допомогою портатівного пристрою і передавати його по бездротовому зв'язку на 

ПЕОМ для обробки і графічної інтерпретації. 
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The possibility of using modern circuit hardware and software solutions to create systems based on analog input 

interface chips, which allows to study rheopneumographic and electro-cardiographic signal using a portable device and 

transmit it wirelessly to a PC for processing and graphical interpretation. 

Key words: AFE, Analog-Front-End, rheopneumographic, ADS 1292R. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасну організацію охорони здоров'я складно уявити без процесу об'єднання 

класичних методів дослідження та інноваційних біотехнічних технологій. 

Основним з найбільш перспективних напрямків досягнення цієї мети є розробка і активне використання мо-

більних телемедичних систем моніторування фізіологічних параметрів. Вони грають важливу роль в процесі 

профілактики, лікування та реабілітації пацієнта при різних захворюваннях. Необ-обхідно виявити відхилення у 

функціонуванні організму на початковому етапі, щоб запобігти розвитку патологічних процесів. В даному пи-

танні доступність, багатофункціональність і мобільність є основними критеріями при розробці нових пристроїв 

моніторингу. 

 Один з можливих варіантів забезпечення портативності розроблюваних пристроїв є застосування мікросхем 

аналогового вхідного інтерфейсу Analog-Front-End (AFE). 

mailto:yurkoalexe@gmail.com
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AFE являє собою набір аналогових схем, в яких використовуються операційні підсилювачі, фільтри і, іноді, 

інтегральні схеми для конкретних додатків, датчиків і інших електричних ланцюгів, і конфігурується блок, не-

обхідний для взаємозв'язку різних датчиків з аналого-цифрового перетворювачем і мікро контролером. 

При цьому процеси зовнішнього дихання чинять постійний вплив на серцево-судинні функції. Ступінь цьо-

го впливу може залежати як від зміни окислення крові під час різних фаз дихального циклу, так і від частоти 

дихання. 

наслідок цього основними зареєстрованими в цій галузі показниками є частота серцевих скорочень і частота 

дихальних рухів. 

Мета роботи - розробка системи моніторингу дихання за допомогою реєстрації реопневмограмми із викори-

станням користуванням мікросхеми аналогового вхідного інтерфейсу.  
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пневмографія є широко використовуваним методом для конт-

ролю частоти дихання людини, або динаміки. Мета цього методу полягає у вимірюванні зміни електричного 
імпедансу грудної клітки людини, викликаного дихальними рухами. 

Існують дві можливі схеми підключення електродів - двополярна і тетраполярна. 
В обох з цих методах 

використовується змін-
ний струм високої часто-
ти, що подається на по-
верхню тканини через 
поверхню електрода. 
Змінний струм викликає 
різницю потенціалів між 
двома точками електро-
дів. Ця різниця потенціа-
лів пов'язана з питомим 
опором тканини. Еквіва-
лентний опір визначаєть-
ся як відношення напру-

ги, що виникає між цими двома електродами і вели чини струму, який тече через тканину. Конфігурація двое-
лектродного вимірювання призводить до більших помилок, в порівнянні з тетраполярна, тому що різниця поте-
нціалів між двома електродами включає нелінійні напруги, що виникають при проходження струму через поля-
ризаційний імпеданс на кордоні розділу електрод-тканину. 

Чотириелектродна конфігурація дає більш точні вимірювання, так як джерело генерованого струму і вимі-
рювання напруги фізично розділені, але вимагають два додаткових електродів. Таким чином, вимір двохелект-
родна показано на малюнку 1a є найбільш часто використовуваним; стандарт-ні електроди для реєстрації елек-
трокардіограми (ЕКГ) можуть бути використані для дослідження дихання, а також торакального імпедансу.  
Останній, в свою чергу, поділяється на дві складові: відносно постійною величиною і змінного значення. Щодо 
постійною величиною торакальної імпедансу мають на увазі власне базовий імпеданс або RB (як правило, 500 
Ом / см2). Змінне значення, з іншого боку, відомо як змінний опір або ΔR. 

Зміни в електричному опорі легких, в ос-
новному, є результатом наступних двох ефе-
ктів: 

- під час вдиху, відбувається збільшення 
обсягу газу грудної клітини по відношенню 
до обсягу рідина. Це призводить до змен-
шення електропровідності; 

- під час вдиху, довжина шляху провідно-
сті збільшується через розширення. 

Враховані разом, обидва ці ефекту викли-
кають виникнення електричного імпедансу. 
Існує кореляція між цією зміною імпедансу і 
обсягу вдихуваного повітря. Цей зв'язок бли-
зька до лінійної. Різної складова імпедансу, 
генерує змінний компонент напруги ΔV, коли 
струм вводиться. Цей мінливий компонент 
напруги є параметром, що представляє най-
більший інтерес, оскільки цей компонент 
може бути використаний для визначення час-

тоти дихання людини. Як правило, ΔR знаходиться в діапазоні від 0,1 Ω до 1 Ом. ΔV, в свою чергу, залежить 
від величини подається струму. 

 
Рисунок 1 –  Способи підключення електродів 

Рисунок 1 –  Модель електричного ланцюга РПГ 
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На малюнку 2 представлена електрична модель контуру дихання. Ця модель включає в себе дефібрилятор з 
опорами захисту (RP) в кожному дроті кабелю ЕКГ (близько 1 кОм на кожне відведення) і нульовий електрод 
опору (ZElectrode). Електрод опору моделюється як резистор 51 кОм з паралельно включеним конденсатором 
47 нФ, як зазначено в стандарті ANSI / AAMI EC13: 2002. Загальний базовий імпеданс (RBeff) складається з 
суми Rp, Pb і ZElectrode. 

Реалізацію зробимо на основі мікросхеми AFE виробництва Texas Instruments ADS 1292R, что зображена на 
рисунку 3. Представлена мікросхема підтримує два канали ЕКГ і один канал дихання. У відповідності зі своїми 
характеристиками, розмірами і низьким енергоспоживанням є альтернативним рішенням в питанні вимірюван-
ня ЕКГ і реопневмограми. 

ВИСНОВКИ. Результатом проведеної роботи система на основі мікросхем аналогового вхідного інтерфейсу, 
що дозволяє досліджувати реопневмографіческій і електрокардіографічних сигнал за допомогою портативного 
пристрою і передавати його по бездротовому зв'язку на ПЕОМ для обробки і графічної інтерпретації. 

 

Керівник роботи – Гладкий В.В. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Рисунок 1 –  Структурна схема мікросхеми  Texas Instruments 
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LIGHTING OF MEDICAL INSTITUTIONS USING PoE TECHNOLOGIES 

Mospan D.V., Shypylo Y. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: denis.mospan@gmail.com. 

The variant of construction of the lighting system of the premises of the medical institution with the use of PoE tech-

nology is considered. 
Key words: lighting of medical institutions, RoE technologies, structured cable systems, smart buildings. 

 

ОСВІТЛЕННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ З ВИКОРИСТАННЯМ РоЕ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Розглянуто варіанту побудови системи освітлення приміщень медичного закладу з використанням технології 

РоЕ. 

Ключові слова: освітлення медичних закладів, РоЕ технології, структуровані кабельні системи, розумні будинки. 

 

INTRODUCTION. Power over Ethernet technology is the technology of power supply via Ethernet to end network 

devices, which for their normal operation require both a transmission channel and a power supply. These can be special 

purpose network devices, Ethernet switches, wireless access points, IP cameras, network drives, and more. 

The attractiveness and advantages of PoE technology are that it uses only one set of wires for both data transmission 

and power supply. This reduces the time spent on installing the end systems and saves money on the cost of power ca-

bles and other components. 

The ability to supply power to end devices via twisted pair cables using RoE technology has changed the approach 

to the design and construction of networks of "smart" buildings, which, in turn, has gained a number of benefits for us-

ers of these buildings. One of the latest examples of the use of this technology is the construction of a lighting system 

using RoE technology. 

MATERIAL OF RESEARCH. Medical and preventive institutions include hospitals, outpatient clinics, diagnostic, 

sanitary and hygienic and other institutions that provide qualified medical care to the population. The hospitals provide 

working, night, duty, emergency and evacuation lighting. 

The large number of tasks to be solved in the premises of medical institutions, and the significant difference 

between the physical abilities of persons who use these premises, require different solutions when designing lighting 

systems. 

Required parameters of the lighting system: illuminance, discomfort index, light pulsation coefficients, FTA, Ra, etc. 

are determined on the basis of regulatory documents, in particular [1]. 

Thanks to modern LED technologies, there is a real opportunity to create lighting systems that can control the circa-

dian rhythm of the body, and accordingly, to influence the psychophysiological state of man. 

Circadian rhythms (Latin Circa – around, dies – day) are cyclical fluctuations in the intensity of various biological 

processes associated with the change of day and night. Ganglion cells in the retina (the third photoreceptor, in addition 

to "rods" and "cones"), which are responsible for the biological effects of light on humans, were discovered in 2002 by 

D. Berson. They are involved in the production of melatonin, which affects human activity. 

Radiation with "warm" color temperature has a relaxing effect on the human body, "natural" white light provides 

comfortable performance of current tasks, and radiation with "cold" color has a stimulating effect on the body, thereby 

increasing alertness, coordination and reducing response time. 

Artificial biodynamic (human-oriented, human centric lighting, HCL) lighting is characterized by the ability to 

change both the intensity of light flux from 0 to 100% and its chromaticity (correlated color temperature, from warm 

3000 K to cold 6000 K) white [2]. 

Biodynamic lighting is realized by light devices controlled by the DALI protocol, with the index RW (regulated 

white). 

The ability to supply power to end devices via twisted pair cables using RoE technology has changed the approach 
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to the design and construction of networks of "smart" buildings, which, in turn, has gained a number of benefits for us-

ers of these buildings. One of the latest examples of the use of this technology is the construction of a lighting system 

using RoE technology. 

The lighting system based on PoE includes: network infrastructure based on high-performance twisted pair cable, 

switches and software for data exchange and control of luminaires, dimmers, sensors and controllers with IP control. 

This allows you to provide the required level of electrical power for the operation of LED-lamps and many other IoT-

devices in the building. This achieves a high level of system integration and optimization of their use, which has a posi-

tive effect on improving the comfort of employees and visitors to the building. Such systems are becoming more wide-

spread because they allow the owners of a "smart home" to achieve maximum lighting efficiency, increase comfort and 

reduce the cost of electricity. 

Power is supplied from a direct current source. Current is supplied to low-voltage LED luminaires via symmetrical 

cables with twisted copper pairs. The length of the cable channel can reach 100 m. For power supply of LEDs usually 

requires a DC source of 26 to 60 watts. 

The IEEE recently adopted the IEEE 802.3bt standard, which supports PoE Type 3 with a 60-watt DC power source 

and a 90-watt PoE Type 4. Power is supplied to all four pairs of symmetrical copper cable. This allows you to power 

LEDs and many other Internet devices installed in the room, improve system integration and optimize their use, while 

increasing the level of comfort and satisfaction of residents. 

Lighting systems with PoE technology reduce investment by using fewer materials and reducing the total amount of 

work. The need to lay separate AC cable lines and organize separate cable routes for them is completely eliminated, as 

the system uses direct current and twisted pair cables. 

PoE-systems allow you to control the level of light and reduce energy consumption during the day when there is 

enough natural light. Other advantages of such solutions include reduction of heat dissipation and increase of service 

life of fixtures (in comparison with alternative options). Each lamp can be adjusted according to the needs of the people 

in the room, which provides a more comfortable environment and working environment. 

PoE luminaires are connected to the network via IP (Internet Protocol), and built-in IP-sensors are able to register a 

variety of events. For example, detect the presence of a person, the level of light and ambient temperature. This data is 

then transmitted to the Building Management System (BMS), which regulates everything in the right way, ensuring 

increased energy efficiency. 

Thanks to the installation of LED lamps equipped 

with sensors, electricity costs can be reduced by up to 

85%. Savings are achieved through the use of control 

technologies that support PoE lighting systems: multi-

stage dimming, the predominant use of natural light and 

the inclusion of lamps only in the presence of man. All 

this leads to a significant reduction in operating costs. 

As mentioned above, PoE (Power-over-Ethernet) 

technology was created for IP telephony, access points, 

IP cameras, and other devices that do not need a separate 

power cord. The quality of data transmission is not af-

fected by PoE technology, the potential of the Ethernet 

layer, ie network cables is used (Fig. 1). 

It is important to understand that a power supply 

(such as a PoE router) supplies power to the cable only if 

the connected device (such as an IP camera) supports 

PoE technology. This is done according to the following algorithm [3, 4]. 

1) First, check that the connected device meets the conditions of safe power supply (PD). A voltage of 2.8 to 10 V is 

applied to it, the input resistance of the connected device is determined. If the settings are as required, the power supply 

proceeds to the next step. 

2) The power supply determines the power consumption of the connected device to further control this power. De-

pending on the power, the devices are assigned a class: from 0 to 4 (Table 1). 

 

Table 1 – Parameters of device classes by power 

After the device is classified, it is supplied with a voltage 

of 48V with a rise front of not more than 400 ms, the power 

supply goes to control its operation [5]: 

1) If the device consumes less than 5 mA for 400 ms, the 

power supply is stopped; 

2) If the resistance of the connected device is more than 

1980 kОhm for 400 ms, the power supply is stopped. 

3) If the current consumption exceeds 400 mA for 75 ms, 

the power supply is stopped. 

CONCLUSION. The principles of construction of lighting systems using PoE technology and examples of their 

possible implementations are considered in the work. 

 
Figure 1 – Example of application of PoE technology 

 

Class Power to РоЕ port Power to PoE device 

0 15,4 from 0,44 to 12,95 

1 4,5 from 0,44 to 3,84 

2 7 from 3,84 to 6,49 

3 15,4 from 6,49 to 12,95 

4 30 from 12,95 to 25,5 
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The lighting system based on PoE includes: network infrastructure based on high-performance twisted pair cable, 

switches and software for data exchange and control of luminaires, dimmers, sensors and controllers with IP control. 

 Lighting systems with PoE technology reduce investment by using fewer materials and reducing the total amount of 

work. The need to lay separate AC cable lines and organize separate cable routes for them is completely eliminated, as 

the system uses direct current and twisted pair cables. 

Since the mid-90s of the last century in the world and since the 2000s in Ukraine, the implementation of wired data 

transmission channels in information structures in the form of a structured cabling system (SCS) has become the de fac-

to standard. 

Examples of realization of several variants of realization of lighting systems on the basis of LED with use of tech-

nology PoE which can be used for the designed lighting system are resulted. 
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The study of the existing systems of monitoring and control of speed regimes of mine electrified transport is carried out 

and the circuit solution of the speed control system is offered. 
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БЕЗДАВАЧЕВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ШВИДКОСТІ РУХУ РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 
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Проведено дослідження існуючих систем моніторингу та управління швидкістними режимами внутрішньошах-

тового електрифікованого транспорту та  запропоновано схемне рішення системи контролю швидкості руху. 

Ключові слова: режими швидкості, електрифікований транспорт, тяговий електричний двигун. 

 

THE RELEVANCE OF THE WORK. One of the parameters that must be controlled and, moreover, if necessary, 

reproduced is the speed of the electric locomotive (EMU). More of this parameter is strictly regulated by the Safety 

Rules in Сoal Mines [1] differentiated by sections of the underground technological route of electric locomotives. 

The most important condition for safety is to limit the speed when moving the EMU under the condition of the 

allowable length of the braking distance, which in the carriage of goods should not exceed 40 m, and in the carriage of 

personnel - 20 m [1]. EMU braking distance is calculated under the worst case scenario - movement with the load at an 

angle to the trunk. This section is the most dangerous, the speed is limited to 10 km / h, although (in terms of traction) 

the train can develop a much higher speed. 

In different time periods of development of mine types of electric locomotives, a whole "line" of speed control 

devices for locomotives, including mine locomotives, has been developed and is still in operation [2]. So in [3] the 

variants of the speedometers established on mine electric locomotives like 10KR, 14KR of production of the Alexander 

machine-building plant are resulted. The two-block system in the first block contains a sensor-generator with permanent 

magnets that generates a current whose value is proportional to the speed of rotation of the rotor. The second unit is a 

magnetic tachometer, which reproduces these currents and shows the speed of the electric locomotive on the driver's 

control panel. The sensor is mounted on the cover of the gearbox of the traction transmission of the electric locomotive 

and connected to the gear of the gearbox with its own gear. In the conditions of underground mines, when strict 

requirements are set for the mass and dimensions of electrical equipment, the use of such a system can be problematic. 

According to [2], in mine electric locomotives such as LG manufactured by ASEA (Sweden) to control the speed of 

electric locomotives use two options. In the first sensor is installed on the shaft of the traction gearbox, in the second - 

built structurally into the traction motors. Both of these methods have the same set of disadvantages as those discussed 

earlier. 

To control the speed of domestic transport, a number of methods are currently used, which are essentially based on 

http://www.astz.ru/
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the control of the speed of traction electric motors or wheelsets with the subsequent conversion into the speed of the 

train [3]. 

It is obvious that if for the conditions of locomotives operating in ground conditions, both the first and the second 

options of these control systems are to some extent still acceptable, then for the conditions of their underground use to 

achieve the required efficiency is problematic. 

The reliability of the speedometer can be significantly increased, provided that the method of non-velocity speed 

control, using only the electrical parameters of the modes of operation of traction electric motors. 

It is known [4] that for TED serial excitation, the values of current and voltage unambiguously determine the speed 

of rotation. In the General case, the speed of the traction electric motor is equal to: 

 
FС

IRU aa






 , (1) 

where аU  – armature voltage; I – current and armature winding; аR – armature winding resistance; F – magnetic 

flux; С – constructive factor. 

In electric traction is commonly used linear speed electric: 

 
FС

IRU
v

v

aa  , (2) 

In (2) changed only coefficient vС .For PEM series excitation magnetic flux  IfF  , while: 

 
 IfС

IRU
v

v

aa  , (3) 

We introduce some simplifications are applied to the operating range of regimes. Magnetic flux is a complex de-

pendence on current due to saturation of steel, but with sufficient precision, this dependence can be expressed with ex-

ponent 1x  hyperbole, that is xIF   . Also negligible value aa IU  . Then the expression (3) is transformed into 

the equation: 

 
x
a

kI

U
v  , (4) 

Using the electromechanical characteristics of the traction motor and asking current I  value can determine the ap-

propriate speed  and calculate the value of v  in xkI . Calculations show that for different characteristics exponent x  

0.4 ... 0.6. If is set to x , the coefficient is k  communication: 

 
x

aa

vI

IRU
k


 , (5) 

To illustrate in Figure 1 shows the electromechanical characteristics of the traction electric motor DTN-45/27 K14 

engine. 

The rate of movement of electric calculated by the formula (5) in the sense exponent x = 0.5. When calculations re-

vealed that the operating range of currents and speed error caused by inaccurate methods does not exceed 5%, which in 

this case is acceptable. At a current of bI 260 A pulling force exceeds allowable under the terms of grip and this 

range represents only theoretical interest. The proposed method of speed sans sensors can be implemented with a meas-
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Fig. 1. Electromechanical characteristics of the traction motor 

DTN-45/27 mine locomotive K14: 

1 - actual; 2 - calculated by the proposed method 
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Fig.2. Block diagram of measuring speed 

 



 

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  

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

 

 

82 

uring unit that is able to perform computational functions and presented in Figure 2. The input of the measuring unit 

control driver electric voltage serving anchor яU  and current value of each of the two traction motors. As DC current 

sensor can be used measuring the extent, were carried shunt or other type of sensor. The measuring unit performs the 

calculation speed of the electric current according to equation (5) gives the value of speed and the score or device regis-

tration. If you exceed the speed above the permissible value signal lamp is lighted. Also on board or device output cur-

rent value of the engine to inform the driver about the current load. 

CONCLUSIONS.  The analysis and estimation of qualitative indicators of functioning of devices of control of 

modes of speed which are applied in traction electromechanical systems with traction motors of a direct current of 

consecutive excitation of modern mine electric locomotives is carried out. The main reasons for their low reliability are 

identified and at the same time the direction of improvement is determined - no sensor control methods. According to 

the results of the conducted researches the functional and structural schemes of measuring instruments recommended 

for practical realization are offered. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ  ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕРМОГРАФІЇ  ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ  ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК КЕРАМІКИ 
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Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

Представлені результати  застосування інфрачервоної термографії для визначення кінетичних характеристик 

керамічних виробів та їх структурної однорідності. Отримані результати показують, що застосування інфрачер-

воної термографії дозволяє визначити деякі властивості керамічних виробів.  

Ключові слова: термографія, кераміка, теплофізичні властивості. 

 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES OF USING INFRARED THERMOGRAPHY TO DETERMINE 

CERTAIN THERMAL CHARACTERISTICS OF CERAMICS 
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The results of the use of infrared thermography to determine the kinetic characteristics of ceramic products and their 

structural homogeneity are presented. The results obtained demonstrate that the use of infrared thermography allows to 

determine some of the qualities of ceramic products. 

Key words: thermography, ceramics, thermophysical qualities. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одними із важливих якісних характеристик керамічних матеріалів є їх теплофі-

зичні властивості (ТФВ), так як між технологічними режимами отримання, умовами експлуатації цих матеріа-

лів та їх ТФВ існують тісні взаємозв"язки. ТФВ такі як теплоємність, теплопровідність та температуропровід-

ність безпосередньо впливають на поведінку керамічних матеріалів під час термічних навантажень та ударів; 

значення цих величин використовуються для теплотехнічних розрахунків. Знання ТФВ готових виробів необ-

хідні для прогнозування термічного старіння кераміки, яке призводить до втрати електроізоляційних властиво-

стей, зниження міцності, втрати вакуумної щільності, а й іноді й до повного руйнування виробу.   

Розроблені різноманітні прилади для дослідження ТФВ кераміки, які випускаються серійно. Висока вартість 

такого обладнання є доступною лише для потужних наукових закладів. 

Серед існуючих методів дослідження ТФВ кераміки в останні роки широкого впровадження набув метод ла-

зерного спалаху (метод Паркера) [1,2], сутність якого полягає у поглинанні в тонкому шарі нагрітої поверхні 

mailto:kotovsk@kpi.ua
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зразка імпульсу енергії та реєстрації зміни з часом температури його з протилежної сторони. Основною перева-

гою цього методу є експресність, можливість використання зразків малих розмірів та дослідження за допомо-

гою одного приладу ТФВ керамічних матеріалів. 

Недоліком методу Паркера є висока вартість апаратури. 

Метод лазерного спалаху (метод ла-

зерного імпульсу) відноситься до групи 

нестаціонарних методів, які на відміну 

від стаціонарних, не вимагають дов-

готривалого часу для встановлення теп-

лової рівноваги.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ав-

торами виконана робота по застосу-

ванню інфрачервоної термографії для 

оцінки якості керамічних виробів та 

дослідженню кінетичних характерис-

тик нагріву й охолодження. Для ви-

вчення кінетичних характеристик була 

використана теплова платформа. Дос-

ліджувалась швидкість нагріву керамі-

чних виробів, яка має значення при 

використанні їх в літальних апаратах. Кінетичні характеристики розігріву керамічних зразків, виготовлених за 

різною технологією приведені на рис. 1. 

Найменша швидкість розігріву спостерігається у зразка № 4. 

З метою оцінки структурної однорідності керамічних виробів досліджувався процес розігріву зразків (кера-

мічні вироби, виготовлені у вигляді дисків діаметром 60 мм й товщиною 7 мм) до 100 °С. На початкових стаді-

ях нагріву від 30 сек спостерігаємо нерівномірний нагрів. Термографічна візуалізація одного із досліджуваних 

зразків під час нагрівання представлена на рис. 2. Нерівномірний розподіл температури на початковому етапі 

розігріву може свідчити про структурну неоднорідність; після нагрівання протягом 200 сек спостерігаємо 

вирівнювання температури по всій поверхні зразка, що досліджується. Отримані результати свідчать про струк-

турну неоднорідність зразка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Термографічна візуалізація керамічного зразка під час нагріву. 

 

ВИСНОВКИ. Показано, що інфрачервону термографію можливо використовувати для оцінки якості керамі-

чних виробів, досліджувати кінетичні характеристики зразків.  
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СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЧИСТИМ  
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Розглядається система призначена для забезпечення чистим повітрям робочої зони виробництва напівпровідни-

кових приладів.  Для зниження рівня забруднення приміщення застосовується локальна очисна система. Під-

вищення ефективності системи очищення повітря робочої зони забезпечується за допомогою автоматизованого 

управління продуктивністю. 

Ключові слова: система управління,  чисте повітря, напівпровідник. 

 

 
Рис. 1 –  Кінетика розігріву зразків 
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DEVELOPMENT OF A HYBRID POWER SOURCE FOR A LOOKING POSITIONING SYSTEM OF 

PHOTOELECTRIC CONVERTER 

Konovalov R.S. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university 

vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: pritchinse@gmail.com 

The considered system is designed to provide clean air to the working area of production of semiconductor devices. A 

local treatment system is used to reduce the level of pollution in the room. Improving the efficiency of the air purifica-

tion system of the working area is provided by automated performance control 

Key words: control system, clean air, semiconductor. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні технологічні процеси виготовлення напівпровідникових виробів є най-

важливішою складовою виробництва електронних компонентів [1]. З точки зору впливу на навколишнє середо-

вище і людину технологічні процеси виробництва електронних приладів характеризуються істотним забруд-

ненням повітря робочої зони. Для зниження рівня цих забруднень широко застосовують локальні очисні систе-

ми з одним загальним механізмом спонукання руху повітря [2]. 

З точки зору підвищення ефективності цих пристроїв необхідно забезпечити управління очисної продуктив-

ністю кожного локального пристрою з урахуванням реальних забруднень повітря робочої зони. Істотні переваги 

підвищення ефективності локальних систем очищення повітря робочої зони можуть бути забезпечені за допо-

могою автоматизованого управління їх продуктивністю. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Інтенсивність забруднення повітря робочої зони взвесями-

домішками при реалізації технологічних процесів шліфування, правки та профілювання круга може бути непо-

стійна. Це обумовлено наступними причинами: 

 ріжучі властивості інструменту знижуються при обробці; 

 технологічні процеси включають в себе моменти переривання контакту інструменту і заготовки, як вихід 

кола із зони різання для зміни напряму шліфування. 

Для підвищення ефективності очищення повітря робочої зони необхідно регулювати очисну продуктивність 

кожного каналу таким чином, щоб щільність потоків повітряної суміші з урахуванням зміни інтенсивності за-

бруднень була постійною і нс перевищувала допустиме значення для системи. 

ρа = const. 

Метод миттєвого визначення щільності повітряної суміші р, в каналі включає в себе взяття проби для про-

пускання через спеціальний вимірювальний канал з автоматичним ротаметром, відповісти тому, хто електрич-

ний сигнал відповідно до відхиленням від щільності, налаштовує за допомогою калібрування газом з відомою 

щільністю ра. 

Таким чином, якщо автоматичний ротаметр фіксує в каналі ρb і ρa ≠ ρb, то система змінює значення щільно-

сті повітряної суміші в каналі за допомогою його пропускної здатності. 

Для реалізації системи управління забезпеченням чистим повітрям робочої зони багатоканальної очисної 

системи на підставі вищевикладеного запропоновано таку структурну схему. 

У початковому стані заслінки каналів 1 і 2 локальної очисної системи забезпечують максимальну продукти-

вність. 

При реалізації технологічних процесів датчики щільності, встановлені в каналах кожного локального очис-

ного пристрою, фіксують реальні значення щільності повітряної суміші ps1 і ps2 в них. Ця інформація надхо-

дить в контролер, в якому вона аналізується. 

У разі, якщо щільності повітряної суміші в кожному каналі однакові (pS1 = pS2), то контролер не формує ке-

руючих сигнал на необхідність переміщення заслінки. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема системи управління забезпеченням чистим повітрям робочої зони, де СУ по-

рівнюючий пристрій: А - аналізатор: К - контролер: УС - керуючий сигнал; П - привід: УЗ - управління заслін-

кою; ЛОС 1, 2 -локальні очисна система 1, 2; ДП - датчик щільності 

 

У тому випадку, якщо в одному з каналів щільність повітряної суміші перевищить щільність повітряної су-



 

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  

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

 

 

85 

міші в іншому каналі (pS1 >pS2), то контролер формує керуючий сигнал на переміщення заслінки для перерозпо-

ділу очисної продуктивності за допомогою зміни пропускає площі перетину каналу. 

У разі (pS1 <pS2) керуючий сигнал формується для переміщення заслінки другого каналу. При цьому пропус-

кає площа перетину каналу зменшується і зменшується його очисна продуктивність. За рахунок перерозподілу 

при цьому повітряних потоків очисна продуктивність першого каналу збільшується. 

Переміщення заслінки буде здійснюватися до тих пір, поки щільність повітряної суміші в обох каналів не 

зрівняється. У разі, якщо щільність повітряної суміші буде більше в другому каналі, то керуючий сигнал на пе-

реміщення заслінки надійде на перший локальний очисний пристрій. 
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В якості виконавчого механізму для керуючих сигналів на переміщення заслінок можуть бути використані 

приводу з електродвигунами різних типів, в тому числі асинхронного, крокової і лінійного. 

Двигун асинхронного типу дозволяє передавати обертання з постійною швидкістю механізму зміни пропус-

кної здатності. Величина перекриття потоку повітряної суміші в даному випадку визначається часом роботи 

двигуна. 

ВИСНОВКИ. Розроблено структурну схему системи управління забезпеченням чистим повітрям робочої зо-

ни. Показано, що для підвищення ефективності систем забезпечення чистим повітрям робочих зон, необхідно 

забезпечити управління кожного локального пристрою з урахуванням реальних забруднень повітря робочої зо-

ни. Підвищення ефективності локальних систем очищення повітря робочої зони можуть бути забезпечені за 

допомогою автоматизованого управління їх продуктивністю. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГРАНИЧНОГО СКАНУВАННЯ У 

ПОБУДОВІ СУЧАСНИХ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ 
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Каллинштрассе, 36, Ганновер, 30167, Німеччина 

Часом відмови можуть проявлятися на самих фінальних стадіях виробництва. Зростаюча складність друкованих 

вузлів робить функціональний тест все менш інформативним і більш тривалим. До того ж процес його створен-

ня лягає на плечі розробників – людей, що мають обмежений ресурс часу. Тому необхідно відійти від застарілої 

практики й упроваджувати в процес проектування елементи виконані за стандартами IEEE 1149.1-2001. 

Ключові слова: інтерфейс JTAG, стандарт IEEE 1149.1, граничне сканування, будова ІМС. 

 

RESEARCH OF POSSIBILITIES FOR USING BOUNDARY SCAN METHODS IN CONSTRUCTION OF 

MODERN PRINTED CIRCUIT BOARDS 
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Sometimes failures can occur in the final stages of production. The growing complexity of printed assemblies makes the 

functional test less informative and longer. In addition, the process of its creation falls on the shoulders of developers – 

people who have limited resources. Therefore, it is necessary to move away from outdated practice and implement in 

the design process elements made according to IEEE 1149.1-2001. 

Key words: JTAG interface, IEEE 1149.1 standard, boundary scanning, IC structure. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З розвитком електронної промисловості і обсягів виробництва все більш неми-

нучим постає завдання тестування електронних виробів. Старі підходи до перевірки якості і працездатності 

стають все менш актуальними. До сих пір виробники і замовники електроніки звикли робити функціональне 

тестування продукції та, при наявності відмовили виробів, проводити діагностику несправностей із залученням 

висококваліфікованого персоналу, в тому числі розробників.  

Тому з метою зменшення трудовитрат на виробництві, а також підвищення точності тестування та його оп-

тимізації доцільно користуватися автоматизованими методами такими, як метод граничного сканування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Інтерфейс граничного сканування JTAG в першу чергу приз-

начений для тестування друкованих плат. Іншим призначенням інтерфейсу JTAG є доступ до інтерфейсу про-

грамування і налагодження PDI, що працює в його опціональному режимі JTAG. 

Ланцюг граничного сканування має можливості управління логічними рівнями і їх контролю на всіх лініях 

вводу-виводу. На системному рівні, сигнали TDI / TD всіх ІС, оснащених інтерфейсом JTAG, з’єднуються пос-

лідовно, утворюючи з цих ІС великий зсувний регістр. Зовнішній контролер передає стани, які необхідно вста-

новити на виходах мікросхем, і приймає інформацію про поточний стан входів мікросхем. Після прийому да-

них, контролер виконує порівняння з очікуваним результатом. Таким чином, гранична сканування – це не що 

інше, як механізм тестування взаємних з’єднань і цілісності компонентів на друкованій платі з використанням 

всього лише чотирьох сигналів TAP. 

Стандартом IEEE 1149.1-2001 визначені обов’язкові JTAG-інструкції IDCODE, BYPASS, SAMPLE / 

PRELOAD і EXTEST, а також опціональні інструкції CLAMP і HIGHZ, які можна використовувати для тесту-

вання друкованої плати [2]. Початкове сканування регістра даних дозволяє дізнатися ідентифікаційний код МК, 

тому що IDCODE – це JTAG-інструкція за замовчуванням. При необхідності максимального скорочення лан-

цюга сканування в мікроконтролері, може бути введена інструкція BYPASS. Інструкція EXTEST призначена 

для введення / виведення стану зовнішніх висновків. Дані з виходів регістрів опиняться на висновках МК відра-

зу після завантаження інструкції EXTEST в регістр інструкції (РІ). Таким чином, щоб уникнути пошкодження 

плати під час першого введення інструкції EXTEST, завдання вихідних значень кільця сканування краще вико-

нати об’єднаною інструкцією SAMPLE / PRELOAD. Інструкцію SAMPLE / PRELOAD також вигідно викорис-

товувати для опитування стану зовнішніх виводів МК в процесі його нормального функціонування, тому що 

вона ніяк не впливає на хід роботи МК.  

За допомогою інструкції CLAMP можна задати стан виходів МК через регістри граничного сканування при 

одночасній активізації обходу цих регістрів, що ефективно скорочує загальну довжину шляху сканування. Аль-

тернативно, для переведення виводів МК в неактивний стан з одночасною активізацією обходу регістра грани-

чного сканування можна використовувати інструкцію HIGHZ. 

Підтримувана тільки деякими AVR-мікроконтролери інструкція PDICOM робить можливим використання 

регістра даних PDI в якості інтерфейсу доступу до PDI з метою програмування і налагодження.  

Для дозволу роботи інтерфейсу JTAG і TAP-порту необхідно запрограмувати Fuse-біт JTAGEN, а також об-

нулити біт JTAGD в регістрі MCUCR.  

Коли інтерфейс JTAG використовується для граничного сканування, частота TCK може бути вище внутріш-

ньої частоти МК. Більш того, граничне сканування може працювати навіть при відключеному системної синх-

ронізації. 

Інтерфейс JTAG займає чотири виведення МК. За термінологією стандарту JTAG, дані виведення утворю-

ють TAP-порт (від Test Access Port). До виведень TAP-порту відносяться [3]: 

– TMS: вибір режиму тестування. Дане виведення призначене для навігації по цифровому автомату TAP-

контролера. 

– TCK: тестова синхронізація. Через це виведення здійснюється синхронізація інтерфейсу JTAG. 

– TDI: введення тестових даних. Вхід зсувного регістру, в якості якого може виступати регістр інструкції 

або регістр даних (ланцюга сканування). 

– TDO: виведення тестових даних. Вихід зсувного регістру, тобто регістра інструкції або регістра даних. 

TAP-контролер є кінцевим автоматом (16 станів), який управляє роботою схеми граничного сканування. 

Зміна станів відбувається залежно від стану входу TMS під час наростаючого фронту TCK. Вихідним станом 

після скидання при подачі живлення є СКИДАННЯ ТЕСТ-логіки. 

При тестуванні складних цифрових пристроїв граничне сканування є найбільш оптимальним методом, з 

огляду на відносно невисоку вартість обладнання, низькі трудовитрати, а також те, що можливість тестування 

вже закладена в багато цифрові мікросхеми. Використання граничного сканування дозволить створити єдину 

інструментальну базу на всьому підприємстві і спростить взаємодію розробляють підрозділів, досвідченого і 

серійного виробництва, забезпечуючи легкий перехід до політики структурного тестування [1]. 

Застосування граничного контролера і програмного забезпечення на виробництві дозволить сформувати 

універсальне робоче місце для тестування, програмування ПЛІС і flash в рамках однієї операції, використовую-

чи при цьому досить просте і недороге обладнання. При цьому як розробники, так і виробничий персонал поз-

бавляються від рутини діагностики несправностей в цифровий частини виробу. 

ВИСНОВКИ. Освоєння технології граничного сканування дозволить розробникам бути на рівні сучасних 

вимог і тенденцій при налагодженні, виготовленні, тестуванні, внутрішньосхемному програмуванні й експлуа-

тації різних систем електроніки, а також допоможе швидше освоїти безліч нових високих технологій в новітній 

електроніці. 
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ФОТОПРИЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОТОКІВ НЕМОДУЛЬОВАНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ,  СТІЙКИЙ ДО ФОНОВОЇ ЗАСВІТКИ 

Ліпка В.М.  

АТ «Центральне конструкторське бюро «Ритм». м. Чернівці, Украина. E-mail: volodymyrlipka9@gmail.com 

Добровольський Ю.Г. 

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, м. Чернівці, Україна, E-mail: yuriydrg@ukr.net 

Наведено результати розробки та дослідження фотоприймального пристрою (ФПП) для вимірювання потоків 

немодульованого випромінювання, стійкого до фонової засвітки. Показано, що потрібний результат досягається 

як застосуванням спеціальної оптичної системи, так і схемо-технічним рішенням. Вольтова чутливість ФПП 

досягає 2,8·10
6 

В/Вт на довжині хвилі 1,06 мкм, дінамічний діапазлон 67 дб, середне квадратичне значення 

власних шумів не перевищує 2 мВ.
 

Ключові слова: ФПП, фотодіод, фотострум, чутливість, фон. 

 

PHOTO RECEIVING DEVICE FOR MEASURING FLOWS OF UNMODULATED RADIATION 

RESISTANT TO BACKGROUND LIGHT 

Lipka V.M. 

Shareholding company «Central design bureau «Rhythm», Chernivtsi, Ukraine. Email: volodymyrlipka9@gmail.com 

Dobrovolsky Yu.G. 

Chernivtsi National University. Yu. Fedkovych, Chernivtsi, Ukraine, E-mail: yuriydrg@ukr.net 

The results of development and research of a photo receiving device (PRD) for measuring fluxes of unmodulated radia-

tion resistant to background illumination are presented. It is shown that the desired result is achieved both by using a 

special optical system and circuit design solution. The voltage sensitivity of the PRD reaches 2,8·10
6 

V/W at wave-

length of 1.06 μm, a dynamic range of 67 dB, the root mean square value of its own noise does not exceed 2 mV.  

Key words: PRD, photodiode, photocurrent, sensitivity, background. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вимірювання періодичних оптичних інформаційних сигналів в умовах фонової 

засвітки є актуальним завданням сучасної твердотільної електроніки [1, 2]. Результати сучасних досліджень, 

вимагають створення фотоприймальних пристроїв (ФПП), які би упевнено реєстрували потоки монохроматич-

ного випромінення з довжиною хвилі 1064 нм потужністю до 5 мкВт на фоні випромінення з довжиною хвилі 

950 нм потужністю до 15 мВт. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За звичай, протидія фоновому випроміненню для виділення 

потрібного спектрального діапазону, використовуються оптичні світлофільтри. Їх загальний недолік полягає у 

тому, що вони здатні пропускати частку оптичного випромінювання за межами діапазону, який вони повинні 

виділяти [3]. Тому, поряд із застосуванням оптичних фільтрів в ФПП також використовуються схемно-технічні 

рішення. Зокрема схеми автоматичного регулювання підсилення (АРП). У роботі [4.] було досліджено величи-

ну вихідного сигналу попереднього підсилювача в умовах фонового випромінювання з довжиною хвилі 950 нм 

показало, що зміна параметрів кремнієвого фотодіоду під впливом фонового випромінювання є аналогічним 

впливу еквівалентного фотодіоду - еквівалентів ємності та опору. Тому для застосування фотодіоду у відповід-

ному обладнанні необхідно враховувати його динамічний діапазон та частотні характеристики попереднього 

підсилювача, які слід розширити до значень, при яких фотосигнал від фонового випромінювання можна вивес-

ти за межі робочої частоти вимірювальної системи. 

Також оцінена величина фотоструму, який може гене-

рувати кремнієвий фотодіод при його опроміненні соняч-

ним світлом як фоновим випроміненням, яка складає для 

фотодіоду певної конструкції, до 3,6 мА. Така величина 

фонового фотоструму є достатньо високою, тому для 

усунення її впливу застосовувався світлофільтр зі скла 

ИКС7 товщиною 4 мм, який пропускає оптичне випромі-

нення починаючи з довжини  хвилі близько 800 нм і до 

4800 нм. Таким чином, область спектральної чутливості 

фотодіоду на основі кремнію звузилася з 400 – 1100 нм до 

800 – 1100 нм, чого цілком достатньо для вимірювання 

оптичного випромінення з довжиною хвилі 1064 нм. 

1 2 3 

4 5 

6 

Рисунок 1. Блок-схема ФПП, стійкого до немоду-

льованого фонового оптичного випромінювання. 
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На основі вище викладеного розроблено нову версію схеми АРП на основі мікросхеми типу LMH6505. Це 

дає можливість зменшити рівень напруги шуму (Uш), яка генерується, в тому числі, і за рахунок фонового 

освітлення, та значно зменшити вартість елементої бази.  

Блок-схема ФПП наведена на рис. 1, де, зокрема 1 – фотодіод; 2 - перший каскад ФПП, побудований по 

схемі роздільного підсилення в смузі частот з компенсацією постійної засвітки; 3 - диференційний підсилювач, 

побудованого на операційному підсилювачі з синфазним входом з регулюванням по напрузі; 4 - стабілізатор 

напруги; 5 - регулятор АРП; 6 – АРП. 

Фотоелектричні параметри ФПП досліджувались у відповідності до методик вимірювання параметрів 

фотоприймачів, викладених у ГОСТ 17772-88 [5]. 

Вольтова монохроматична чутливість створенного ФПП 

досягає 2,8·10
6 

В/Вт до довжини хвилі 1,06 мкм з 

потужністю 2,8٠10
-7

 Вт і частотою модуліції 15 кГц. При  

вимірювання система АРП вимкнена.  

Частотний діапазон вольтової монохроматичної 

чутливості представлений на рис. 2. Тут UФ напруга 

фотосигналу на виході ФПП, fМ – частота модуляції 

оптичного випромінення. На рис. 2 видно, що величина 

фотосигналу на виході ФПП коливається від 0,6 до 0,83 В у 

діапазоні частот від 5 до 25 кГц. При цьому найбільший 

фотосигнал – 0,7 В спостерігається на частоті модуляції 

оптичного випромінення від 7,5 до 18 кГц. 

Також досліджено середне квадратичне значення власних 

шумів ФПП при вітсутності фонової засвітки, а також при 

вимкненій системі АРП. Еквівалентна шумова смуга 

пропускання передпідсилювача         Δfекв = 0,2٠fр. У таких 

умовах величина середне квадратичного значення власних 

шумів ФПП складала не більше 2 мВ. 

Виміряно динамічний діапазон ФПП при прийомі оптичного випромінення з довжиною хвилі 1064 нм у 

діапазоні потужностей від 2
.
10

-8
 до 2

.
10

-5
 Вт з частотою модуляції 15 кГц при вимкненому АРП. У цих умовах 

динамічний діапазон ФПП склав до 67 дб. 

Також вивчено коефіцієнт послаблення АРП ФПП в умовах вимірювання оптичного випромінення з 

довжиною хвилі 1064 нм потужність 4
.
10

-6
 Вт при частоті модуляції 15 кГц. Виявилося, що коефіцієнт 

послаблення АРП ФПП у цих умовах складає 9,8, що дозволяє при малих потоках випромінення без дії 

фонового випромінення, підвищувати чутливість ФПП, а в умовах її дії – зменшувати її вклад у фотострум. 

ВИСНОВКИ. Для забезпечення стійкості ФПП до фонового випромінення при прийманні періодичних оп-

тичних інформаційних сигналів застосований оптичний фільтр та схема обробки фотосигналу на основі автома-

тичного регулювання підсилення. Вольтова монохроматична чутливість створенного ФПП досягає 2,8·10
6 

 В/Вт 

без застоування АРП, середне квадратичного значення власних шумів ФПП складає не більше 2 мВ без 

застоування АРП, а динамічний діапазон досягає 67 дб без застоування АРП. 
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Рисунок 2. Частотний діапазон вольтової 

монохроматичної чутливост ФПП, стійкого 

до немодульованого фонового оптичного 

випромінювання. 
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This article will consider one of the options for using the Internet of Things, namely, building an IoT system using 

LoRaWAN technology and the Mozilla Web of Things Framework. LoRaWAN technology allows you to combine a 

large number of different sensors into one network using a radio channel, and the Mozilla Web of Things Framework 

allows you to control the entire smart home system via the Internet. 

Key words: Internet of things, LoRaWAN, LPWAN, Mozilla Web of Things Framework, Smart house. 

 

RELEVANCE OF WORK. The IoT architecture includes two main things: the first is a huge number of peripheral 

devices (sensors and control devices), which have low computing power and very low power consumption, but a high 

reaction rate to events, and the second is cloud servers with high computing power, the ability to store and analyze data, 

often using artificial intelligence. 

The prerequisites for the rapid development of IoT were discovered quite a long time ago, as well as the problem of 

the impossibility of applying existing data transmission standards such as Wi-Fi and LTE [1]. There are several reasons: 

network capacity, power consumption and bandwidth. 

MATERIAL OF RESEARCH. 

Network capacity. Let's say it is necessary to equip a residential building for 300 apartments with 2 meters of water 

consumption per apartment, and each of these meters will transmit data to the Internet. Their traffic will be small, since 

they will only need to transmit a few bits of data, but if they are all connected to one LTE base station, there will be no 

free space for other users on this base station. 

Energy consumption. While the electricity meter or smart switch can be powered, it is not very convenient to 

connect water meter or outdoor temperature sensor. So, you need to provide power to the devices from the battery. Even 

the most capacious Wi-Fi and LTE battery will discharge in a day, and it is best to change the battery every few years. 

Bandwidth. In order to transmit how much 

water is used once a day, several bits of data will be 

enough, in this regard, it is not necessary to use a 

communication channel with a large bandwidth.  

LoRa is one of the first technologies of modern 

LPWAN (Low Power Wide Area Network) 

networks, designed to serve IoT-device networks 

[2]. LoRaWAN is the most famous LoRa hardware 

protocol, which is designed to manage 

communication between gateways and end devices. 

LoRa modulation is the physical layer according to 

the OSI network model, and LoRaWAN is the MAC 

protocol of the data link layer. LoRaWAN is a star-

type network. 

LoRaWAN protocol is optimized for endpoints, 

and includes various classes of nodes, providing a balance between data transfer rate and device uptime. The protocol 

provides full two-way communication, and the architecture, through special encryption methods, ensures the overall 

reliability and security of the entire system. 

The system based on LoRaWAN technology is shown in Fig. 1. 

The system based on LoRaWAN technology consists of the following elements: end devices, LoRaWAN network 

gateway, network server and application server [3]. An end device contains a set of controls or sensors for interacting 

with the physical environment. Gateway is a network device that receives data from terminal devices using a radio 

channel and transmits them in encrypted form to the Internet. Network server - designed for network management, 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 
Figure 1 – System based on LoRaWAN technology 
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speed adaptation, storage and processing of received data. The application server can monitor the operation of endpoints 

and collect the data they need remotely. In a LoRaWAN network, data can be transmitted both from terminal devices to 

the gateway, and vice versa.  

The main advantages when using LoRa: 

• LoRa uses an unlicensed frequency range for which there is no need to obtain permission and payment for the 

radio frequency spectrum; 

• LoRa is an open standard, transceivers are on sale and there is all the documentation that is open to every 

customer; 

• LoRa has a long range, up to 4 km in urban areas and up to 10 km in open areas; 

• High scalability of the network over large areas. 

Mozilla Web of Things is a set of components for creating IoT devices that can be controlled via a web interface. 

The Mozilla Web of Things project consists of several parts – the Web of Things Gateway and the Web of Things 

Framework [5]. Web of Things Gateway – software designed to be installed on a smart home gateway. Web of Things 

Framework - the software allows you to connect smart home endpoints to the gateway using a specialized Web of 

Things API. 

The Web of Things project implements the idea of creating a layer that would allow to combine existing devices, as 

well as creating a universal API for organizing interaction [6]. The main goal of the Web of Things API is to 

standardize the way devices interact with each other, for this you must comply with the following conditions: 

• Each device has its own URL; 

• A standard data model based on JSON objects is used to describe the properties and functions of devices; 

• Uses a standard API to monitor and control devices. It uses HTTP and WebSockets for this. 

At the current stage of development, the Mozilla Web of Things project only supports such network protocols as 

ZigBee, MQTT, NB-IoT, but does not support the LoRaWAN protocol. The goal of this work is to create a device that 

will allow uniting a network of end devices based on the LoRaWAN protocol and the Mozilla Web of Things platform 

to be able to control these devices remotely.  

The hardware platform of this device can be any Linux-compatible microcomputer, such as the Raspberry Pi 4 or 

Onion Omega 2. In this work, the Onion Omega 2 is used, since this is a new promising development created 

specifically for the Internet of Things. The Omega 2 is based on a MIPS microprocessor and comes pre-loaded with 

Linux, supports major programming languages, has small in size, is highly energy efficient and comes with a pre-

installed Web server [7]. 

CONCLUSION. The main advantage of this system is a high degree of versatility and openness. On the basis of this 

development, it is possible to build not only a smart home system, but also larger and more complex systems. For 

example, a system for automating production processes in enterprises, for monitoring and tracking the movement of 

goods, for managing street lighting systems and monitoring weather conditions, and many more different cases. 

The openness of this system lies in the fact that all the components are easily accessible for ordinary users. Mozilla 

WebThings Gateway is open source software and is distributed free of charge, which is one of the big advantages over 

commercial options. Also, the user has the ability to add any program modules written in any of the programming 

languages available to the user. 
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Приводятся результаты оцінки точності визначення координат рухомих об'єктів. Пропонується метод виділення 

рухомих об'єктів в потоці, який заснований на представленні послідовності зображень тривимірним ланцюгом 

Маркова та оцінки контурів рухомих об'єктів по обчисленій величині кількості інформації в елементах зобра-

ження. 

Ключові слова: виділення рухомих об'єктів, виділення контурів, тривимірний ланцюг Маркова, кластеризація, 

оцінка точності визначення координат. 
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The results of the evaluation of the accuracy of determining the coordinates of moving objects are given. Proposed a 

method for selecting moving objects in a stream, which is based on representing a sequence of images by a three-

dimensional Markov chain and estimating the contours of moving objects by the calculated amount of information in 

the image elements. 

Key words: selection of moving objects, selection of contours, three-dimensional Markov chain, clustering, assessment 

of the accuracy of determining the coordinates. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У міру розвитку обчислювальної техніки системи технічного зору використо-

вуються все ширше, охоплюючи багато областей діяльності людини. Проте, одним з найбільш значущих і акту-

альних застосуванням систем технічного зору, залишаються системи безпеки, призначені для запобігання 

аварійних ситуацій на технологічних майданчиках. Сучасні технічні засоби, призначені для безпеки на 

підприємстві, покращують такі важливі показники, як своєчасна реакція на аварійну ситуацію, кількість задія-

ного персоналу в певній галузі, трудомісткість прийняття рішень при виконанні необхідних дій у відповідь на 

аварійну ситуацію. Основне призначення подібної системи - максимально спростити аналіз інформації опера-

тором за рахунок первинної обробки та оптимізованого з точки зору ергономіки виведення даних про події, що 

відбуваються в зоні дії відеоприладу системи. Сукупність зазначених чинників обумовлює актуальність ро-

зробки даної системи. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі було показана розробка методу виділення рухомих 

об'єктів в послідовності кадрів на порівняно нерухомому фоні на основі оцінки їх контурів по обчисленій вели-

чині кількості інформації, реалізація якого досягається меншими обчислювальними ресурсами, ніж відомими 

методами і високою точністю [1]. Оскільки послідовності відеокадрів є тривимірними сигналами, для виділення 

рухомих об'єктів використовувалася просторово-часова математична модель зображення, а саме модель на ос-

нові тривимірних ланцюгів Маркова. 

Кількість інформації обчислюється за формулою: 
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(1) 

1,..., 4i j k   – спільні щільності ймовірностей значень елементів; 

( )
( ), 1, ..., 4

l
p v ii   – апріорні щільності ймовірностей значень елементів; 

( ) ( )
( | ), 1, ..., 3

4
l l

v v ii   – одномірні щільності ймовірностей переходів; 

( ) ( ) ( )
( | , ), 1, ..., 3

4
l l l

v v v i ji j    – щільності ймовірностей переходів в двовимірному ланцюзі Маркова; 

( ) ( ) ( ) ( )
( | , , )

4 1 2 3
l l l l

v v v v  – щільність ймовірності переходів в тривимірному ланцюзі Маркова.  

У даній роботі для виявлення об'єктів інтересу запропоновано 

виділяти контури об’єктів. Контури є найбільш інформативними 

складовими зображення. По контурах можна визначити розмір, 

форму, місце розташування об'єкта, підвищити точність визна-

чення координат рухомих об'єктів і т.д. За рахунок того що кон-

турні точки становлять незначну частину всіх точок на зображен-

нях, робота з ними дозволяє скоротити обсяг запам'ятовуючих 

пристроїв, підвищити швидкодію цифрових систем обробки зоб-

ражень, поліпшити масогабаритні характеристики і знизити енер-

госпоживання [2]. Запропонований метод виділення контурів ру-

хомих об'єктів вимагає невеликих обчислювальних ресурсів, що 

визначаються операціями порівняння з трьома навколишніми 

елементами.  

У даній роботі використаний щільностний алгоритм кластеризації DBSCAN. На відміну від інших відомих 

алгоритмів кластеризації, наприклад k-means, BIRCH, Fuzzy C-means, CURE, алгоритм DBSCAN не вимагає 

завдання числа кластерів, що дозволяє виявляти довільне число об'єктів. Для роботи алгоритму потрібно зав-

 
Рисунок 1 – Поєднані кадри 

відеопослідовності 
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дання двох параметрів: максимальний розмір області   та необхідну кількість точок, що знаходяться на  

відстані   від поточної точки [3].   

При виконанні дослідження ефективності 

розробленого методу використовувалися 

кілька відеопослідовностей середньою три-

валістю 300 кадрів. Для оцінки якості виді-

лення рухомого об'єкту обчислювалася ймо-

вірність правильного виділення об'єкта інте-

ресу і середньоквадратична помилка (СКП) 

визначення координат об'єкту інтересу. Для 

наведеної відеопослідовності загальна ймо-

вірність правильного визначення об'єкта 

інтересу склала 0,75, що викликано прихо-

вуванням об'єкта інтересу перешкодою. Ро-

зміри об'єктів інтересу варіювалися від 30 × 

30 до 120 × 120 пікселів. Кількість одночас-

но присутніх об'єктів в кадрі змінювалося 

протягом усієї відеопослідовності, але не 

перевищувала двох.  

При виконанні дослідження порівнюва-

лися результати СКП оцінки координат роз-

робленим і відомим різницевим методом.  

ВИСНОВКИ. З наведених результатів 

випливає, що запропонований метод виді-

лення рухомих об'єктів в відеопотоці, засно-

ваний на обчисленні кількості інформації в 

елементах зображення, дозволяє визначити 

координати об'єкта, що рухається з точніс-

тю, що перевищує метод різниці кадрів. Ро-

зроблений метод вимагає невеликих об-

числювальних ресурсів, що робить можли-

вим його застосування при обробці даних в 

реальному масштабі часу. 
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Рисунок 2 – Контурні зображення 

 

 
Рисунок 3 – Зображення з виділеними об’єктами  

 
Рисунок 4 – Залежність ймовірності правильного виділення 

об'єкта від номера кадру 

 
Рисунок 5 – Порівняння СКП визначення координат рухо-

мих об'єктів різними методами 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ.  В нинішніх умовах динамічного середовища у підприємств суттєво зростають 

вимоги до повноти, якості та своєчасності одержання й обробки маркетингової інформації. Під впливом даних 

вимог відбувається тотальний перехід до використання у діяльності підприємств ефективних інформаційних та 

технічних засобів її обробки, що на даний момент виступають необхідною умовою забезпечення результатив-

ності управління маркетингом. Найбільш ефективним варіантом інформаційного забезпечення діяльності підп-

риємств, відповідно до положень системного підходу, є формування та використання інформаційних систем і 

технологій маркетингу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Маркетингова інформаційна система – безперервно дію-

ча система, що включає набір процедур і методів для регулярного збирання, аналізу та інтерпретації актуальної 

і точної інформації з різних джерел і забезпечує інтегрування, підтримку й передачу менедже-

рам маркетингової інформації у формі, придатній для прийняття рішень.  

В зв’язку з швидкими темпами розвитку інформаційних технологій останніми роками все більшою популя-

рністю користується Інтернет-торгівля. Споживачі все частіше купують в мережі Інтернет. Ринок Інтернет-

торгівлі в Україні перебуває на етапі стрімкого зростання. На даний час в Україні діє близько десяти тисяч ма-

газинів Інтеренет-торівлі, серед яких найпопулярнішими є: «Розетка», «Алло», «Цитрус», «Фокстрот», Prom, 

«Ельдорадо», MOYO, Make Up, Lamoda, LeBoutique, Mobillak, Modnakasta. 

На даний момент одним із найуспішніших з-поміж Інтернет-магазинів є Інтернет магазин Rozetka.ua де 

окрім високого рівня якості функціонування Інтернет-систем, зручності користування сайтом, доступності цін 

дуже оперативно працює сервісний центр, працівники якого надзвичайно швидко реагують на «клік-

замовлення» і налагоджують контакт із замовником для уточнення додаткової інформації. Як наслідок, даний 

сайт є одним із найбільш відвідуваних та найбільш прибуткових в Україні (рис.1). 

Згідно рис. 1 «Rozetka» є 

незмінним лідером серед 

українських маркетплейсів. 

Сайт магазину в липні 

2019 р. відвідали 66,7 млн. 

інтернет-користувачів. На 

другому та третьому місці 

знаходяться Citrus.ua та 

Allo.ua. Це можна обумови-

ти тим, що «Rozetka» має 

вдало організовану марке-

тингову інформаційну сис-

тему, та використовує су-

часні маркетингові техно-

логії продажу. 

Інтернет-магазини сьогодні здебільшого віддають перевагу неціновими методам маркетингу, тож їм потріб-

на інформація. Якщо підходити до збирання маркетингової інформації як до випадкової, рідкісної події, яка 

необхідна тільки тоді, коли потрібно отримати дані з конкретного питання, можна зіткнутися з низкою про-

блем. Маркетингові дослідження потрібно розглядати як частину постійно діючого інтегрованого інформацій-

ного процесу. Необхідно, щоб фірма розробляла і використовувала систему постійного спостереження за на-

вколишнім середовищем і зберігання даних з тією метою, щоб їх можна було аналізувати в майбутньому. Задля 

успішної реалізації своєї діяльності «Rozetka» застосовує сукупність процедур і методів, розроблених для ство-

рення, аналізу й розповсюдження інформації для випереджуючих маркетингових вирішень на регулярній пос-

тійній основі (рис. 2). 

 
Рисунок2 – Схема маркетингової інформаційної системи «Rozetka» 

 

Основним каналом комунікацій є сайт, але контент поширюють також іншими каналами: Youtube, Facebook, 

Instagram і розповідає історії про бренд «Rozetka». Контент на сайті ділиться на чотири види (рис. 3). 

 

 
Рисунок 1 – Топ -10 онлайн маркетів з найбільшим трафіком  [1] 
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Згідно рис. 3 перший вид контенту – це  характерис-

тики, опис і фотографії товарів, другий вид – це відеоко-

нтент. Характеристику товару читають не всі і тому 

споживач не завжди розуміє розмір товару, а відео допо-

магає оцінити реальні габарити. Третій вид – призначе-

ний для користувача контент, куди відносяться і відгуки, 

а четвертий вид – контент на сторонніх майданчиках, в 

тому числі в соцмережах і на YouTube. Для Rozetka 

YouTube не є каналом залучення трафіку. Він допомагає 

підвищити впізнаваність бренду і стає для клієнта експе-

ртом. 

Отже, сьогодні маркетингові інформаційні системи 

починають відігравати провідну роль на підприємстві та 

вносити істотний вклад у процес прийняття маркетинго-

вих рішень, а тому цілком обґрунтовано зауважити, що 

питання впровадження в практику маркетингу спеціалі-

зованих інформаційно-аналітичних систем зараз дуже 

доречні. «Rozetka» вже довгий час займає позицію лідера у веденні бізнесу онлайн. Це відмінний приклад того, 

як контент може використовуватися для різних маркетингових завдань – генерувати ліди, проводити потенцій-

ного покупця воронкою продажів і утримувати контакт з існуючими клієнтами.  

 

 

ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІВПРОСТОРУ  

З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ 

Глухов Ю.П. 

Інститут механіки імені С.П. Тимошенка Національної академії наук України,  

вул. Нестерова, 3, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: gluchov.uriy@gmail.com 

Досліджена плоска задача про дію рухомого поверхневого навантаження на нестисливий півпростір з неоднорі-

дністю у вигляді тонкого поверхневого шару. 

Ключові слова: нестисливий півпростір, початкові (залишкові) напруження, рухоме навантаження. 

 

ABOUT ONE MODEL OF PROTECTIVE COVERING FOR HALF-SPACE  

WITH INITIAL STRESSES 

Glukhov Yu. 

S. P. Timoshenko Institute of Mechanics, National Academy of Sciences of Ukraine, 

Nesterova st., 3, 03057, Kyiv, Ukraine. E-mail: gluchov.uriy@gmail.com 

The flat problem of the action of a moving surface load on an incompressible half-space with inhomogeneity in the 

form of a thin surface layer is investigated. 

Key words: incompressible half-space, initial (residual) stresses, moving load. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтенсивний розвиток науки і техніки, створення нових конструкцій, будівель-

них споруд, використання якісно нових матеріалів і технологій, що відповідають сучасному рівню науково-

технічного прогресу, висувають підвищені вимоги до досліджень динамічних процесів в цих конструкціях і 

спорудах. 

Однією з таких проблем є проблема подальшого розвитку методик розрахунку взаємодії наземних і підзем-

них шаруватих елементів конструкцій з пружною основою (навколишнім середовищем). Незважаючи на різні 

підходи, що застосовуються при вивченні цієї проблеми - чисельні або аналітичні, всі вони об'єднані вибором 

однієї і тієї ж моделі основи - пружного півпростору. Однак для коректного опису динамічної поведінки осно-

ви, повинні бути використані більш складні моделі середовища. 

Одним із важливих факторів при розв’язанні таких задач є врахування початкових (залишкових) напружень 

в елементах конструкцій, так як практично у всіх елементах конструкцій є початкові напруження, які зумовлені 

різними причинами, наприклад, технологічними операціями, виконуваними при виготовленні матеріалів, або 

складанням конструкцій. У випадку композиційних шаруватих матеріалів початкові напруження, як правило, 

відповідають напруженням уздовж армуючих елементів. У земній корі вони утворюються внаслідок дії гравіта-

ційних сил і технологічних процесів. Їх також необхідно враховувати при розв’язанні задач з деформації ґрун-

тів.  

Актуальність результатів дослідження також пов'язана з можливістю їх використання при вирішенні актуа-

льних проблем геофізики, нафторозвідки, проектуванні залізничних магістралей, придорожніх споруд, магіст-

рального трубопровідного транспорту.  

Дослідження були проведені у рамках лінеаризованої теорії пружності тіл з початковими напруженнями [1]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглядається попередньо напружений нестисливий півпростір 

з неоднорідністю у вигляді тонкого поверхневого шару. Граничні поверхні плоскі і паралельні між собою. Ма-

теріал півпростору – ізотропний в ненапруженому стані. Початковий напружено-деформований стан півпросто-

 
Рисунок 3 – Види контенту на сайті Rozetka.ua  
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ру вважається однорідним.  

Шар і півпростір віднесені до декартової системи координат  1 2 3ξ , ξ , ξ , які вводяться в початковому де-

формованому стані. Координатна площина 1 3ξ Oξ  співпадає з вільною поверхнею захисного шару. Координати 

рухомої системи координат визначаються співвідношеннями 1 1 vy = ξ - t , 2 2=y ξ . 

Зосереджена сила інтенсивності P  рухається по вільній поверхні захисного шару 2( = 0)ξ  з постійною 

швидкістю v  під кутом   до поверхні півпростору на протязі великого проміжка часу.  

Передбачається, що картина деформацій інваріантна відносно часу в системі координат, що рухається разом 

з навантаженням. 

Також передбачається, що напруження, що виникає за рахунок дії навантаження, значно менше за початкові 

напруження. Вказане припущення дозволяє застосовувати лінеаризовану теорію пружності для опису додатко-

вого напруженного стану, викликаного дією навантаження.  

Шар товщиною h  моделюється зосередженими масами з густиною 1ρ . Таким чином, нормальна і дотична 

складові навантаження будуть  1 1 1sin ( )P hu y  ρ δ  і  1 2 1cos ( )P hu y  ρ δ . Тут 1 2,u u  - переміщення точок 

півпростору. 

При таких припущеннях з урахуванням загальних розв’язків плоских динамічних задач лінеаризованої тео-

рії пружності для тіл з початковими напруженнями рівняння руху  півпростору можна записати у вигляді [1] 
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2 2

1 22 2 2 2
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η η χ                                                      (1) 

Функції jη  в рівняннях руху (1) визначаються з рівняння  

4 2

12 0,A A  η η                                                                            (2) 

де для нестисливого тіла 
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tλ - відносне видовження, ρ  — щільність матеріалу півпростору в природному стані, , ,t tjq q κ -  параметри, 

що  характеризують матеріал півпростору [1]. 

Значення функцій 
2
1η  і 

2
2η  визначають  вид рівнянь руху (1) і відповідно вибір форми розв’язку рівнянь, що 

розглядаються. 

Вивчається два варіанти контакту між шаром і основою: жорсткий і нежорсткий. Межа розділу захисного 

шару і півпростору: 2y h  . Умови контакту в загальному вигляді при  2y h   можна  записати  

     1 21 1 1 1 1 1 22 2 1 2 12 1 ( );  ( ).Q P hu y Q P hu y      δ δ ρ δ ρ δ                                       (3) 

В виразах (3) 21Q  і 22Q - дотичне та нормальне напруження в півпросторі відповідно, 1 1δ  відповідає жор-

сткому контакту,  а 1 0δ  - нежорсткому контакту між елементами шаруватого середовища,  1( )yδ  - дельта-

функція Дірака, що дозволяє записати дію зосередженого рухомого навантаження в точці 1 0y  . 

Таким чином, задача зводиться до визначення функцій 
 j

χ   з допомогою рівнянь (1) при граничних умовах 

(3).  

Розв’язок задачі отримано за допомогою інтегрального перетворення Фур'є по змінній 1y  

    1

1 1e
ikyFf k f y dy







  . 

В просторі зображень Фур'є розв’язок шукаємо у вигляді 
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де  ( ) 1,2j

mС m   - сталі інтегрування.  

В (4) jk k k σ , якщо 
2 0j η , jk i , якщо 

2 0j η . В випадку, коли jη  приймає комплексні значення, 

то в представленні розв’язку (4) необхідно прийняти   1; Re 1 Im
j

j j j jk i    η σ η η . Для кінцевості зна-
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чень функцій 
 j

χ  необхідно, щоб Re 0j η . 

Розв’язок представлений в загальному вигляді для випадків нерівних і рівних коренів характеристичних рів-

нянь, для різних матеріалів елементів багатошарового середовища, умов їх сполучення і для будь-якої швидкос-

ті руху поверхневого навантаження.  

Так само  вирішується аналогічна задача для стисливого півпростору. 

ВИСНОВКИ. Врахування початкових напружень у рамках лінеаризованої теорії пружності призводить до 

нових постановок задач про взаємодію деформівних тіл, що істотно відрізняються від постановок класичних 

задач теорії пружності. На основі дослідження основних закономірностей формування напружено-

деформованого стану можна створювати найбільш ефективні методи оцінки і прогнозування експлуатаційно-

технічного стану штучних споруд, розробляти ефективні способи захисту від негативних впливів вібрації,  оці-

нювати ефективність нових нетрадиційних будівельних конструкцій. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. – Kиев:  “A.С.K”, 2004. – 

672 с. 
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Наводяться результати дистанційного контролю вологості грунту рослиних агрокультур на відкритих грунтах. 

Пропонується система управління  сільхозгосподарскими іригаційними агрегатами з використанням бездрото-

вої передачі даних по Wi-Fi. 

Ключевые слова: вологість, мікроконтролер, система іригації. 
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This article represents the results of remote control of soil moisture of vegetable crops on open soils. The control system 

of agricultural irrigation units with use of wireless data transmission on Wi-Fi is offered. 

Key words: moisture, microcontroller, irrigation system. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ефективність роботи іригаційної системи залежить від ефективності внесення 

зрошувальної води в поле та її використовування вирощуваними культурами [1]. Висока ефективність зрошен-

ня гарантує більш низькі оперативні витрати, покращену продуктивність на одиницю поданої води, покращені 

екологічну вигоду і управління. Система заснована на IoT використовує вхідні дані в реальному часі для 

моніторингу та управління набором сенсорів і виконавчих механізмів для оцінки потреби рослин у воді, що 

підвищує загальну ефективність системи [2]. Бездротовий моніторинг системи іригації скорочує втручання лю-

дини і дозволяє здійснювати віддалений моніторинг і управління з використанням графічного веб-інтерфейсу. 

Сукупність зазначених чинників обумовлює актуальність розробки даної системи. 
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі було показано, що контроль вологості грунту і пра-

вильний розподіл зрошувальної води впливає на врожайність агрокультурних рослин. Тому була організована 

автоматизована система управлінням сільсьгосподарськими агрегатами, яка поливає рослини в залежності від 

атмосферних умов, що визначають вологість грунту. Пропонована система заснована на IoT, яка використовує 

вхідні дані в реальному часі. Система зрошення використовує додаток на смартфоні Android для віддаленого 

моніторингу та контролю іригації через бездротову сенсорну мережу. Обробка даних в реальному часі і демон-

страція на сервері здійснюється з використанням графічного веб-інтерфейсу. Бездротовий моніторинг системи 

поливу скорочує втручання людини і дозволяє здійснювати віддалений моніторинг і управління зі смартфона. 

Система складається з трьох основних частин: система сенсорів, блок керування та блок силової частини 

(рис. 1). Блок керування складається з мікроконтролера, який здійснює збір та обробку інформації з датчиків, 

видає керуючі впливи на виконавчі пристрої – електромагнітні клапани, здійснює передачу даних про стан во-

логості та температури грунту, рівень води в ємності за допомогою Wi-Fi модуля на сервер, який в свою чергу 

зв’язаний з додатком на Android. Записує дані до енергонезалежної пам’яті EEPROM із датчиків системи.  До 

мікроконтролера підключаються сигнальні лінії виконавчих пристроїв (управління якими здійснюється), сиг-

нальні лінії датчиків (з яких збирається інформація) і вузол передачі даних (відповідає за мережеву взаємодію з 

системою). Модуль реального часу забезпечує безперервну роботу, так як має джерело незалежного живлення, 

а саме літієву батарею. Wi-Fi модуль виконує функцію моста UART-WIFI, тобто модуль на базі ESP8266 

підключається до мікроконтролера Arduino Mega 2560 і управляється AT-командами, забезпечуючи зв’язок з 

інфраструктурою Wi-Fi. Мікроконтролер через Wi-Fi модуль підключається до роутера та забезпечує передачу 

даних на сервер. Додаток на Android надає користувачеві можливість налаштування та контролю системи 

управління через інтерфейс користувача з будь-якої точки планети завдяки використанню бездротової техно-
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логії Wi-Fi. 

Блок сенсорів представляє собою сенсори різного призначення: сенсори для вимірювання вологості грунту, 

сенсори виміру температури грунту, сенсор відстані, для визначення рівня води в ємності та сенсор дощу для 

визначення наявності дощу та відключення системи у такому випадку. За допомогою даних сенсорів 

здійснюється контроль оптимальних умов для існування рослин, підтримання необхідної вологості, вчасна по-

дача води до ємності та контроль атмосферних явищ, а саме опадів. 

Блок силової частина складається з блока живлення необхідного струму та напруги, яких буде достатньо для 

живлення електромагнітних клапанів. Роботу клапанів контролюють MOSFET транзистори, на які подаються 

сигнали з мікроконтролера. В результаті виходить система полива, яка керується блоком керування шляхом 

вмикання та вимикання в залежності від вологості грунту.  

Система зрошення на основі IoT виконує збір та обробку даних з сенсорів та передає дані шляхом Wi-Fi 

з’єднання на хмарний сервер. Функціонування системи показано на рис. 2. По-перше, залежно від потреби вро-

жаю на сенсорі вологості встановлюється порогове значення. Потім постійно перевіряється вологість, зчитува-

на сенсором, з пороговими значеннями. Якщо значення вологості менше порогового, зрошення продовжується. 

При досягненні порогового значення насос автоматично вимикається, надсилаючи сигнали через мікро-

контроллер Arduino. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема системи управління  сільхозгосподарскими іригаційними агрегатами 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму програми 

 

ВИСНОВКИ. Система іригації необхідна для скорчення значної частини людської праці та оптимізації спо-

живання води. Пропонована система іригації на основі IoT здатна регулювати рівень вологості грунту 

відповідно до вимог, віддалено відстежувати, контролювати і збирати дані через додаток на смартфоні користу-

вачем. Незважаючи на точність прогнозів погоди, клапан керується таким чином, щоб подавати тільки необ-
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хідну кількість води до кожної рослини, виключаючи втрати води. Більш того, це знизить і загальне споживан-

ня електроенергії. Навчений набір даних і прогнозовані дані зберігаються на хмарному сервері для доступу 

фермера через свій мобільний телефон. Це призвело до створення повністю автоматизованої системи зрошення 

з використанням технологій Інтернету речей, в якій пристрої взаємодіють між собою для прогнозування стану 

грунту. 
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МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВІДЕОЗОБРАЖЕННІ В ЗОНАХ РОБОТИ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
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Приводятся результаты оцінки точності визначення об'єктів на отриманому зображенні. У роботі розглянуті 

підходи, методи і програмна реалізація алгоритмів виявлення та ідентифікації людей в потенційно небезпечних 

зонах виробничих ділянок шляхом виділення області що потенційно містить зображення людини. 

Ключові слова: визначення об'єктів, програмна реалізація, алгоритм, ідентифікація, потенційно небезпечні зо-

ни. 

 

PERSONNEL IDENTIFICATION METHOD IN WORKING AREAS OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 
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The results of the evaluation of the accuracy of determining the objects in the obtained image are given. The paper con-

siders the approaches, methods and software implementation of algorithms for detecting and identifying people in po-

tentially dangerous areas of production sites by selecting the area that potentially contains human images. 

Keywords: object identification, software implementation, algorithm, identification, potentially dangerous areas. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній день обробка зображень є важливим напрямком застосування 

сучасної обчислювальної техніки. Відомі такі завдання обробки зображень, як фільтрація і відновлення зобра-

жень, сегментація зображень, як засоби стиснення інформації. Проблеми розпізнавання зображень крім класич-

ної задачі розпізнавання фігур заданої форми на зображенні ставлять нові завдання розпізнавання ліній і кутів 

на зображенні, розпізнавання краю зображення. Однак найбільш актуальною залишається проблема зменшення 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій на виорбництві,  підвищення безпеки знаходження людей в потен-

ційно небезпечних зонах роботи техніного обладнання, вчасне реагування на аварійну ситуацію  та зниження 

матеріальних втрат у разі їх виникнення. Сукупність зазначених чинників обумовлює актуальність розробки 

даної системи. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі було показана роз-

робка методу виділення об'єкту на нерівно-

мірно підсвіченому фоні на основі видалення 

фону шляхом застосування алгоритмів виді-

лення зображення фону та області що потен-

ційно містить зображення людини, виділення 

і аналіз взаємного розташування елементів 

фігури людини [1]. 

У даній роботі для виявлення області лю-

дини на нерівномірно підсвіченому фоні за-

пропоновано формування рівномірного фону 

на зображенні і перетворення зображення в 

бінарне шляхом викроистання функції 

rgb2gray.  

Для підвищення якості зображення роз-

роблено метод збільшення діапазону яскра-

вості, контрастністі, різкісті, чіткісті. У суку-

пності ці параметри поліпшили еквалізацію 

гістограми зображення. При визначенні кон-
 

Рисунок 1 – Бінарне зображення 

mailto:fzpm16@gmail.com
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турів об'єктів в більшості випадків достатньо даних, які містяться в напівтоновому зображенні [2]. 

   
Рисунок 2 – Результат алгоритму еквалізації та виділення контурів 

 

Для виконання дослідження виділення області що потенційно містить зображення людини, виділення і ана-

лізу взаємного розташування елементів фігури людини використано алгоритм ковзаючого вікна [3]. 

ВИСНОВКИ. З наведених результатів випли-

ває, що запропоновані методи, розглянуті підхо-

ди, програмна реалізація алгоритмів виявлення та 

ідентифікації людей в потенційно небезпечних 

зонах виробничих ділянок шляхом виділення об-

ласті що потенційно містить зображення людини 

дозволяє виділити силует людини, яка знаходить-

ся в потенційно небезпечній зоні виробничої ді-

лянки. Розроблений метод вимагає невеликих 

обчислювальних ресурсів, що робить можливим 

його застосування при обробці даних в реальному 

масштабі часу. 
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШВИДКОГО ПОШУКУ 
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Наводяться результати досліджень впливу швидкості роботи баз даних в залежності від її оптимізаційних на-

лаштувань. Пропонується аналітична залежність між індексуванням і оптимізацією бази даних в залежності від 

розмірів бази даних.    

Ключевые слова: бази даних, алгоритми оптимізації, SQL. 
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The results of researches of influence of speed of work of databases depending on their optimization settings are result-

ed. An analytical relationship between indexing and database optimization depending on database frameters is pro-

posed. 

Key words: databases, optimization algorithms, SQLite. 

 

 
Рисунок 3 – Результат алгоритму ковзаючого вікна 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Управління даними стало найважливішим фактором оптимізації баз даних. 

Внаслідок швидкого розвитку мобільних технологій сьогодні дуже легко збирати та зберігати величезний об’єм 

інформації за низьку вартість. У цій роботі ми обговорюємо питання аспекту ефективності оптимізації, пов'яза-

ні з доступом до даних у базі даних SQLite, що містять велику кількість інформації у мобільному телефоні, щоб 

забезпечити швидкий пошук у цій базі даних. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Е. Ф. Коддом в 1970 році вперше була представлена  реляційна 

модель даних для великих спільних банків даних і описані нормальні форми або правила у реляційних баз да-

них. Правила нормалізації призначені для запобігання оновлення аномалій та невідповідності даних. Немає зо-

бов'язання повністю нормалізувати всі записи, коли враховуються фактичні вимоги до ефективності (Codd, 

1970). Насправді нормалізація - це процес, в якому початкова конструкція БД перетворюється або розкладено в 

іншу, але еквівалентну базу даних з початкового стану. Нормалізація означає, що деякі атрибути витягуються з 

однієї таблиці для формування нової. Після цього процесу таблиці розбиті вертикально. Перша нормальна фор-

ма (1NF) використовується для розробки структури ізольованої таблиці [1]. Друга (2NF), третя (3NF) та звичай-

ні форми Boyce-Codd (BCNF) мають відношення один до одного і один до багатьох. Четверта (4NF) і п'ята 

(5NF) звичайні форми стосуються відносин багато-до-багатьох(Janert, 2003). [1] 

Як відомо, Е. Ф. Кодд розробив перші три нормальні форми, а Р. Фагін в 1979 розширив нормальні форми і 

розвив четверту і п'яту нормальні форми. Таблиця знаходиться у першій звичайній формі (1NF), якщо всі запи-

си в ній мають скалярну оцінку. Таблиця знаходиться у другій нормальній формі (2NF) [2], якщо вона є у формі 

1NF, а всі не ключові атрибути є функціонально залежні від первинного ключа. Відношення є у третій норма-

льній формі (3NF), якщо у формі 2NFі жоден з її атрибутів не залежний від ключового поля. Четверта і п'ята 

нормальні форми застосовуються до ситуацій, коли використовуються  відносини багато-до-багатьох. У реля-

ційних базах даних зв'язки багато-до-багатьох виражаються через перехресні довідкові таблиці. Таблиця знахо-

диться у четвертій нормальній формі (4NF), якщо у формі 3NF вона має двох або більш незалежних відносин 

багато-до-багатьох. Таблиця знаходиться у п'ятій нормальній формі (5NF), якщо у формі 4NF  її інформаційний 

вміст не може реконструюватися з декількох таблиць, що містять меншу кількість атрибутів. [3] 

База даних (SQLite) яка створена для мобільного додатку, що має таблиці знаходиться у першій формі 

(1NF), так як таблиці мають скалярну оцінку. Інформація, яка не відноситься до функціоналу додатку зберіга-

ється у іншій таблиці для мінімізації надмірного та непослідовного використання. 

З тієї причини, що таблиці в базі даних можуть передавати інформацію одне одному ми можемо встановлю-

вати зв’язки між ними. Ці зв’язки називаються відносинами. І відносини між двома таблицями, як правило, не-

обхідні для створення запитів, які індексують інформацію в цих таблицях. 

Після створення бази даних та таблиць, необхідно оптимізувати пошук у ній, це необхідно тому що база да-

них використовується споживачами, які хочуть дізнатися інформацію. [5] Для оптимізації пошуку в цій базі 

даних потрібно створити первинний ключ у кожній таблиці цієї бази даних. Коли створюється первинний ключ 

у таблиці, створюється кластерне дерево індексів і всі сторінки даних, що містять рядки таблиці, фізично сор-

туються у файловій системі відповідно до їх первинних ключових значень. Кожна сторінка даних містить ряд-

ки, які також відсортовані в межах даних сторінки відповідно до значень їх основного ключа. Кожен раз, при 

запиті будь-якого рядка із таблиці, сервер бази даних спочатку знаходить відповідну сторінку даних, викорис-

товуючи кластерне дерево індексів, а потім знаходить потрібний рядок на сторінці даних, що містить значення 

первинного ключа (рис 1.) 

 
Рисунок 1 – Індексна структура дерева  

 

Дерево індексів також називається збалансованим деревом, оскільки містить проміжні вузли у діапазоні 

значень та спрямовує двигун SQL куди переходити  під час пошуку конкретного індексу значення, починаючи з 

кореневого вузла. Листові вузли - це вузли, які містять фактичні значення індексу. На кінці листків знаходяться 

сторінки фізичних даних. Задля оптимізації пошук у базі даних необхідно переконатися, що запит SQL органі-

зований згідно найкращої практики [6, 7] :  

 не потрібно використовувати "SELECT *" у SQL Query, оскільки тоді у пошук можуть увійти непотрібні 

стовпці, що збільшує час пошуку даних; 

 не потрібно використовувати команду COUNT () у під запиті для перевірки існування, тому що коли ви-
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користовується COUNT (), SQL Server не знає, що є перевірка існування і підраховуються всі відповідні зна-

чення  або виконується сканування таблиці. Але якщо використовувати команду EXISTS, SQL Server знає, що 

робиться перевірка існування, і це зменшує час пошуку. 

 потрібно намагатися уникати з'єднання між двома типами стовпців, оскільки під час приєднання між 

двома стовпцями різних типів даних один з стовпців повинен бути перетворений у тип іншого. Перетворюється 

той стовпець, тип якого нижчий за ієрархією. Якщо об'єднується таблиці з несумісними типами, один з них мо-

же використовувати індекс, але оптимізатор запитів не може вибрати індекс стовпця, який перетворюється. 

 потрібно намагатися уникати використання тимчасових таблиць, якщо насправді цього не потрібно. Не-

обхідно використовувати таблиці змінних. Фактично таблиці змінних перебувають у пам'яті; значить, це наба-

гато швидше. 

ВИСНОВКИ. Намагаючись оптимізувати продуктивність бази даних SQLite, спершу необхідно переконати-

ся в можливості оптимізації. Необхідно використовувати правильну архітектуру створення баз даних, застосу-

вати знання та найкращі практики оптимізації бази даних. Можна зробити висновки, що оптимізувати базу да-

них для мобільного додатку можливо, дотримуючись деяких правил, але оптимізувати процедури пошуку 

більш складно через зовнішні фактори, які усунути досить складно.   
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Приводяться результати розробки інтелектуального повнотекстового пошукового модуля навчального та нау-

кового матеріалу. Пропонується застосування пошукового модулю до систем дистанційного навчання. 

Ключові слова:  повнотекстовий пошук, інтелектуальний пошук, системи дистанційного навчання, модель да-

них 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для отримання необхідної інформації в системах дистанційного навчання не 

тільки обмеженого в рамках навчального курсу, а також додаткової, яка необхідна для того, щоб поглибити 

знання, як викладачам так і студентам необхідно розширити пошукові можливості систем. Для розширення 

можливості пошуку інформації наукового та навчального призначення було розроблено і проаналізовано засто-

сування пошукового модулю для різних систем дистанційного навчання, зокрема для Moodle та e-Front.  

МАТАРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На кафедрі інформатики та вищої математики створено інте-

лектуальний повнотекстовий пошуковий модуль навчального та наукового матеріалу. Пошуковий модуль здій-

снює пошук, як всередині системи, так і за її межами. Для пошуку всередині системи використовується техно-

логія повнотекстового пошуку, яка на основі змісту таблиць баз даних формується повнотекстовий індекс, який 

зберігає в собі всі пошукові дані та в яких місцях вони зустрічаються це збільшує швидкість пошуку на відміну 

від сканування змісту таблиць бази даних. Для пошуку за межами системи пошуку використовується API нау-

кометричних баз даних Scopus та Xplore та API пошуковиків Google та Wikipedia, приховуючи зайву інформа-

цію за результатом пошуку. Інтелектуальна складова пошукового модуля має можливість здійснювати пошук за 

зацікавленістю – тобто пошук в залежності від кафедри та факультету та пошук за групою інтересів користува-

ча. 

Роботу пошукового модуля навчального та наукового матеріалу можна застосовувати в системах дистанцій-

ної освіти з реляційною моделлю даних. Розглянемо структуру бази даних лекційного матеріалу систем дистан-

ційної освіти Moodle та e-Front [1]. 

Система дистанційного навчання e-Front має наступну структуру зберігання об'єктів (рис. 1). Таблиця курсів 

містить всі предмети; в кожному предметі зберігаються лекції з даного предмету (таблиця уроків). Для збері-

гання змісту лекцій використовується таблиця «lessons». Для зв'язку лекцій і предметів використовується таб-

лиця «lessons_to_courses», в якій зберігається унікальний ідентифікатор об'єктів і лекцій. 
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Рисунок 1 – Структура бази даних для зберігання лекційного матеріалу в e-Front 
 

Система дистанційного навчання Moodle має наступну структуру зберігання об'єктів (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Структура бази даних для зберігання лекційного матеріалу в Moodle 

 

Таблиця course_categories зберігає в собі категорії предметів і має зв'язок «один до багатьох» з таблицею 

courses. Таблиця courses зберігає в собі дані і перелік курсів і має зв'язок "один до багатьох" з таблицею lesson. 

Таблиця lesson зберігає в собі дані і перелік лекцій курсу і має зв'язок "один до багатьох" з таблицею 

lesson_pages. Для зберігання контенту лекцій використовується таблиця lesson_pages. 

Кожна с цих систем дистанційного навчання з відкритим вихідним кодом має  вбудований пошук. Цей по-

шук здійснюється завдяки операторам порівняння, що значно зменшує швидкість пошуку. Також вбудований 

пошуковий модуль цих систем здійснює пошук тільки по прив’язаних до користувача курсів, а не по всьому 

навчальному матеріалу.  Для застосування пошукового модуля для дистанційної системи e-Front необхідно ін-

дексувати таблицю «Content», а для системи Moodle необхідно індексувати таблицю «mdl_lesson_pages».  

Зазвичай, системи дистанційного навчання не мають прив’язки користувачів до кафедр та факультетів [2]. 

Тому необхідно розширити структуру бази даних (рис. 3), для здійснення пошуку для кожного користувача за-

лежно від кафедри та факультету за рахунок таблиць факультетів та кафедр, що мають зв’язок «один до бага-

тьох». Для таблиці користувачів необхідно додати поле з id кафедрою та id факультету.   

 
Рисунок 3 – зв’язок користувача з кафедрою та факультетом 
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Для приховування небажаних результатів за межами пошукової системи, необхідно розширити базу даних 

шляхом додавання таблиці, в якій будуть зберігатись заблоковані посилання та ресурси.  Таблиця повинна мати 

зв’язок з користувачем та містити поля для посилання або ресурсу, що приховав користувач. Пошуковий алго-

ритм звіряє результати пошуку, з заблокованими  посиланнями та ресурсами. 

Для формування груп інтересів користувача, які будуть формуватися з ключових слів зацікавлених статей, 

необхідно створити таблицю, яка буде містити в собі історію пошукових запитів, таблицю для унікальних по-

шукових запитів (без повторень), таблицю для зберігання ключових слів, таблицю для зв’язку ключових слів з 

унікальним пошуковим запитом, таблицю для зв’язку користувача з ключовими словами, а також таблицю для 

зберігання корисних посилань користувача (рис. 4). Таблиця  унікальних пошукових запитів повинна мати зв'я-

зок «один до багатьох» з таблицею для зберігання корисних посилань [3].  

 
Рисунок 4 – Модель даних для інтелектуального пошуку 

 

ВИСНОВКИ. Отже, можемо зробити висновок, що повнотекстовий пошуковий модуль можна використову-

вати для будь-якої системи дистанційного навчання з відкритим вихідним кодом, що має реляційну структуру 

бази даних.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Задача автоматизованого отримання знань є складовою частиною інженерії 

знань – області інформаційних технологій, яка відноситься до систем штучного інтелекту. Рішення задачі авто-

матизованого добування знань з баз даних, прямо пов'язано з розробкою і експлуатацією інтелектуальних сис-

тем підтримки прийняття рішень (ІСППР) і експертних систем (ЕС) [1]. Знання, що отримані, можуть поповню-

вати існуючу базу знань деякої експертної системи або використовуватися для вироблення рекомендацій для 

особи що приймає рішення. Метою роботи є створення механізму вилучення патернів за допомогою навченої 

нейронної мережі та нечіткого інтерпретатора.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. У роботі [2] описується простий метод добування лінгвісти-

чних знань з «сирих» числових даних за допомогою нечіткої інтерпретації прихованих закономірностей. Засто-

совуючи формалізм теорії нечітких множин метод можна описати таким чином: 

1. Для кожної вхідної і для вихідний змінної уточнюється діапазон допустимих значень 

                                                          iii x,xX   ,  y,yY   .                   (1) 

2. Кожна змінна отримує лінгвістичну інтерпретацію і діапазон її зміни розбивається на нечіткі інтервали, 

позначені термами: 

терм-множина змінної Хi : 

                                                         ili2
i

1
ii a,...,a,aA   , n1,i     ,      (2) 

терм-множина змінної Y: 
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d,...,d,dD   ,       (3) 

де 
p
ia  – p-й лінгвістичний терм змінної xi ; n1,i,l1,p  ; dj – j-й лінгвістичний терм змінної у; m – число 

різних рішень в даної області. 

Потужності терм-множин Аi,  в загальному випадку можуть бути різні, тобто l1l2…lm. 

3. Кожен нечіткий інтервал забезпечується функцією приналежності. Тоді  нечіткі множини аi
р
 і dj визначи-

мо так: 

                                                                 ,/xxμa
i p

i
q

1k

k
i

k
i

ap
i 



       (4) 

                                                                    ,/yyμd r
q

1r

rd
j

m
j



             (5) 

де )(xk
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i  – міра приналежності елементу  хi
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 – міра 

приналежності елементу  Yyr  терму-рішенню ;m,j,Dd j 1  

4. Числові дані групуються у вигляді пар «вхід-вихід»: (Xl, yl), l=1..,M, де X
l
=(x

l
1,x

l
2,...,x

l
n) - вхідний вектор і 

відповідне значення вихідний змінної yl для l-ой пари «вхід-вихід»  y,yyl   .  

5. Для кожної пари «вхід-вихід» обчислюються значення функцій приналежності )(xμ l
i
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21  для всіх нечітких інтервалів, на які розбитий діапазон допустимих значень   y,y  вихідний 

змінної у. 

6. Для кожної вхідної змінної  хi
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8. Для отриманого правила обчислюється міра істинності: 
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9. Добір правил. Якщо в накопиченій базі знань вже існує правило з номером t з такими ж значеннями 

il
maxi

2
maxi

1
maxi a,...,a,a  і  l

maxjd , і виконується умова  R
l
 > R

t
, то правило l фіксується в базі знань замість прави-

ла t. 

Таким чином накопичується база знань в лінгвістичній формі на основі нечіткого аналізу сирих числових 

даних.  

Безперечною гідністю методу є простота реалізації. Проте, у даного методу є резерви підвищення ефектив-

ності і точності, які можна реалізувати, якщо як генератор правил використовувати навчену нейронну мережу і 

застосувати досконаліший алгоритм відбору і верифікації правил. 

Для удосконалення методу застосуємо ітераційну людино-машинну процедуру уточнення меж нечітких 

множин. Процедура складається з наступних етапів: 

1. Встановлюється початкове значення межи. Кожен експерт уточнює це значення, в результаті чого утво-

рюється діапазон значень xbmin<xb<xbmax.  

2. Для отриманого діапазону [xbmin, xbmax] проводиться розрахунок середнього значення в якості нової межі. 

Якщо отримане значення відрізняється від попереднього менш, ніж на задану величину , то гранична точка 

знайдена. Інакше перехід до п. 1. 

Значення  вибирається таким, щоб межі нечітких множин перекривалися. Це забезпечує безперервність не-

чітких функцій приналежності. 

Якщо ставиться задача скласти базу знань лінгвістичного характеру (наприклад, для системи нечіткого логі-

чного виведення), то встає питання про процедуру добору правил. Представляється розумним не відкидати пра-

вила з різними, нехай і невеликими значеннями ступеня істинності, а нагромадити досить повну сукупність ек-

земплярів правил по всім або по значній частині пар «вхід-вихід» навчальної вибірки нейронної мережі. Обго-

воримо питання верифікації і добору правил.   

На наш погляд варто накопичити значення істинності всіх знайдених однакових правил і обчислити усеред-

нений ступінь істинності по усій вибірці за наступними правилами: 

1. Якщо кількість знайдених однакових правил досить велика, то істинність  результуючого правила виміря-

ється середнім значенням ступеня істинності R.  

2. Якщо кількість знайдених однакових правил не перевищує визначеного граничного значення А, що вста-

новлюється за результатами частотного аналізу накопиченої сукупності правил, то середній ступінь істинності 

R для однакових правил обчислимо як R=kА, де k – кількість однакових правил у вибірці. Для добору надійних 

правил установимо граничне значення ступеня істинності Rп. У базу знань потраплять правила, у яких R  Rп. 

3. Якщо в накопиченій сукупності правил знайдені вибірки суперечливих правил, що мають однакові ліві 

частини, але різні висновки dj, слід провести додатковий аналіз для з'ясування питання: чи віддати перевагу од-

ному з варіантів чи видалити обидва варіанти правил з бази знань. Для вирішення цієї задачі пропонується на-

ступна методика. 

3.1. Для кожної вибірки правил обчислюється вектор середніх значень усіх вхідних змінних для вибірок 1 і 2:  
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1 nx,...,x,x  і 
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2
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1 nx,...,x,x . 

3.2. Обчислюється вектор середніх значень по усім вхідним змінним по обох вибірках 







nx,...,x,x

21
. 

3.3. Отриманий у п. 3.2 вектор подається на вхід нейронної мережі й обчислюється числове значення виходу 

мережі. 

3.4. Вхід і вихід мережі інтерпретуються в лінгвістичну форму. 

3.5. Якщо отримане правило збігається з одним з конкуруючих, то перевага віддається правилу, що виграло. 

Якщо ж нове правило не збігається з жодним з конкуруючих, то обидві конкуруючих правила віддаляються з 

бази знань. 

ВИСНОВКИ. Розроблено модель інтерпретації значень часового ряду з метою вилучення патернів, які збе-

рігаються у навченій нейронній мережі. Такій підхід спрощує процедуру вилучення знань і не потребує контра-

стування нейронної мережі.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы  Д. Рутковская, М. Пилинь-

ский, Л. Рутковский. - М.: Горячая линия, 2006. – 193 с. 

2. Wang. L.X., Mendel J. M., Generating Fuzzy Rules by Learning from Examples, IEEE Transactions on Systems, 

Man, and Cybernetics, November/December 1992, vol. 22, nr 6, s. 1414-1427. 

 

 

ПРОГРАМНО-МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЮ СТАНУ  

ЛИСТЯНОГО ПОКРИТТЯ РОСЛИН 

Рубан О.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. E-mail: sanyoruban@gmail.com 
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на відкритих грунтах. Пропонується аналітична залежність для стану рослин в залежності від візуального стану 

листяного покриття. 

Ключові слова: автоматизація, гістограма, візуальний контроль, LabView. 

 

SYSTEM OF REMOTE CONTROL OF THE CONDITION  

OF THE LEAF COVER OF PLANTS 

Ruban O. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. E-mail: sanyoruban@gmail.com 

Guided by the results of remote control of the visual mill of leaf cover of growing crops on very critical soils. Analyti-

cal fallowness for the dewlap in the debris from the visual sheet of the leaf is propagated. 

Key words: automation, histogram, visual inspection, LabView. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Поява нових інформаційних технологій і розвиток потужних комп'ютерних сис-

тем зберігання і обробки інформації підвищили рівень розвитку сільського господарства. Оцінка стану різних 

рослин, як і раніше проводиться шляхом руйнівного контролю, тому зміни, що відбуваються в організмі рос-

лин, виявляються на дуже пізній стадії, коли відзначається їх в'янення, відмирання листя або цілих частин, що 

неминуче веде до загибелі всієї рослини. У зв'язку з цим є актуальною розробка методу оцінки функціонально-

го стану рослин, що дозволяє проводити прижиттєву діагностику рослин, здійснювати дії, які нормалізують 

вплив на них і при цьому не травмують їх в процесі дослідження, не порушуючи їх цілісності [1]. Системи не-

руйнівного контролю, такі як телевізійні, дозволяють вирішити складне питання діагностики стану рослин [2]. 

На сьогоднішній день системою відеоспостереження можна контролювати віддалено за допомогою сучас-

них технологій передачі даних, якими є локальні мережі, Інтернет та WI-FI з'єднання.  Сукупність цих факторів 

спрощує дистанційний контроль стану листяного покриття рослин за допомогою засобів зовнішнього відеоспо-

стереження 

МАТЕРИАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі було показано, що недостача поживних речовин в 

грунті викликає порушення обміну речовин в рослинах, викликає сильний вплив на їх зростання і зовнішній 

вигляд. При дефіциті поживних речовин спостерігаються: затримка росту рослин, зміна будови, розміру, форми 

і забарвлення листя. Тому був організрований цикл безперервного відеоспостереження та аналізу за станом 

рослини. 

Комплекс камер здійснює спостереження за рослиною, робить знімок кожну годину і відправляє зображення 

на сервер для подальшого зберігання та обробки. В якості комплексу камер обрано WI-FI камери з функцією 

віддаленого керування. Керування камерами здійснюється віддалено через сервер. Сервер кожну годину робить 

запит на камеру, результатом якого є отримання зображення.  

При обробці результатів вхідні зображення завантажуються з сервера, виконується колірний аналіз, резуль-

татом якого є оцінка стану листяного покриття. В якості еталонних зразків стану бралися зображення рослин з 

різним рівнем та кольором листяного покриття на різних етапах розвитку рослини. 

Загальна структура програмно-

мікропроцесорного комплексу 

контролю стану листяного пок-

риття рослин наведено на рис. 1. 

Кожне зображення оброблюва-

лося і проводився аналіз зеленого 

спектру на вибраній області. 

IMAQ Vision дозволяє розрахува-

ти середню кількість пікселів  на 

гістограмі потрібного колірного 

спектру. 

Для того щоб при проведенні 

колірного аналізу правильно ви-

бирались еталонні зображення в 

базу даних були додані параметри 

зображення: час зйомки, тип відхилення та сорт рослини, а також середнє значення кількості пікселів  на гісто-

грамі зеленого спектру. 

Зменшення кількості кольорів у кольоровій палітрі полегшить розпізнавання та подальшу обробку зобра-

ження, а також призведе до стиску цього зображення, так як для представлення однієї точки буде використано 

меншу кількість біт. Розглянемо 24 бітну палітру RGB. Ця палітра найбільш розповсюджена, всі основні графі-

чні формати її підтримують. Колір в цій палітрі задається 3 байтами: 1-й старший байт – синій колір (Blue). 2-й 

байт – зелений (Green) та 3-й байт – червоний (Red). Тут значення R, G та В змінюються від 0 до 255. 

Палітра HSB (Hue. Saturation. Brightness) дає можливість відокремлювати окремі кольори та їх відтінки. Тут 

Н (колір) змінюється від 0 до 359, значення S (насиченість) від 0 до 1, значення В (яскравість) від 0 до 255. 

Це дало змогу зменшити кількість кольорів кольорового зображення з 20000-40000 до 100 без втрати інфор-

мації, яка необхідна для подальшого розпізнавання та обробки зображення, та дасть можливість зменшити об-

сяг інформації, що передається, та спростити обробку зображення. 

 
Рисунок 1 – Структура програмно-мікропроцесорного комплексу  

контролю стану листяного покриття рослин  
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 Для обробки аналізу викорис-

тано середовище розробки 

LabView, а також модуль IMAQ 

Vision. Програмний додаток порі-

внює колірну інформацію в облас-

тях зображення з еталонним колі-

рним спектром (рис.2), обчислю-

ючи оцінку листяного покриття 

заданої області. Оцінка показує, 

наскільки близько інформація про 

колір в області зображення відпо-

відає інформації, що представлена 

еталонним колірним спектром. 

Оцінка є скалярною величи-

ною і показує наскільки стан рос-

лини відклонився від норми. 

Отримана оцінка порівнюється з 

таблицею стану рослини, де дивиться в яке із заданих діапазонів значень попадає значення оцінки і отриманий 

результат, який є описом аномалії, відправляється на сервер разом з id ділянки на якій встановлена камера. 

На сервері отриманий результат і id ділянки виводиться в повідомленні оператору, якщо стан рослини не за-

довольняє заданим параметрам.  

ВИСНОВКИ.  В роботі запропонована програмно-мікропроцесорного комплексу контролю стану листяного 

покриття рослин. Запропоновано використання кольорової палітра HSB, що дало змогу зменшити кількість ко-

льорів кольорового зображення з 20000-40000 до 100 без втрати інформації  Пропонована система моніторингу 

стану листяного покриття рослини може проводити дистанційну діагностику листяного покриття і господар 

може віддалено відстежувати процес росту рослини. Зберігання результатів аналізу та еталонних на віддалено-

му сервері дає є змогу корегувати точність системи. 
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Розглядаються процеси обігріву, для підтримання  оптимального клімату житлового приміщення будинку.  

Ключові слова: макроклімат, температура, опалення, система автоматичного керування. 
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Heating processes are considered to maintain the optimal climate of the living space of the house. 

Key words: macroclimate, temperature, heating, automatic control system. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Всього кілька років тому, концепт розумного будинку вважався ознакою замо-

жності власника житлового об'єкта з огляду на високу вартість, як самого обладнання, так і програмного забез-

печення. Все змінилося з розвитком технологій автоматизації, каналів зв'язку, а також мобільних пристроїв. 

Системи розумний будинок, з одного боку, з кожним роком стають все більш доступними, з іншого - вста-

новлюють нові критерії комфорту життєдіяльності. Власники квартир і заміських будинків тепер оцінюють не 

тільки функціональність і зручність даних систем, але і їх економічність, практичність і надійність. Тому су-

часні системи розумних будинків проектуються так, щоб їх в першу чергу відрізняла ергономічність, зручність 

і простота експлуатації. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Функціональною схемою CAK називається схема на якій зо-

браженні функціональні елементи системи та зв'язки між ними. Функціональні елементи на схемі позначаються 

у вигляді прямокутників в середині буквами, скорочено пишуть назву  елемента.  3в'язки  між  елементами   

  

Порівнюване зображення Еталонний зразок 

Рисунок 2 – Гістограми фотографії паростока сої та еталонного зразка 

mailto:life.re7earcher@gmail.com
mailto:life.re7earcher@gmail.com
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показують лініями, а напрямки між ними стріл-

ками. 

Системи «Розумного будинку» - це група інжене-

рно-технологічних систем і мереж, які дозволяють 

будь-якій людині існувати в сприятливих умовах і 

вирішують завдання, націлені на підтримку прийня-

тного рівня життєдіяльності. У звичайних умовах 

повсякденної діяльності людина знаходиться в за-

мкнутому просторі. Тому в приміщеннях повинно 

бути створене сприятливе середовище для досягнен-

ня нормального рівня існування мешканців або роботи працівників. Дані умови доцільно підтримувати протя-

гом усього циклу перебування людей всередині будівлі. 

На функціональній схемі CAK зображені такі основні елементи: РТ – регулятор температури; НЕ – нагріва-

льний елемент; ЗТ — зовнішня температура; СТ — 

температурний сенсор. 

Контроль і інформація дійсних значень показ-

ників процесу опалення здійснюється за допомо-

гою зворотних зв'язків. 

Відхилення регульованої величини e (t) являє 

собою різницю між дійсним вимірюваним її зна-

ченням і заданим значенням. Під керуючим при-

строєм розуміється технічний пристрій, за допо-

могою якого здійснюється автоматичне керуван-

ня об'єктом управління. 

Регульована величина y (t) визначається заданою дією r (t) на вході системи, тобто впливом, що вводить-

ся в систему і визначається необхідним законом зміни регульованої величини. На вхід системи в елемент 

порівняння крім задавального впливу подається по ланцюгу зворотного зв'язку фактичне значення регульо-

ваної величини. На виході елемента порівняння, тобто на вході керуючого пристрою, з'являється відхилення 

або керуючий вплив, яке 

забезпечує зміна регу-

льованої величини по 

заданому закону. 

Досліджуємо поведінку 

системи при відпрацюванні 

задавального сигналу і обу-

рення. Задане значення тем-

ператури, яка повинна підт-

римуватися в приміщенні - 

25 градусів Цельсія за замо-

вчуванням. 

Температуру навколиш-

нього середовища моделю-

ємо як середню температуру 

повітря на вулиці і добові коливання температури зовнішнього середовища. 

Регулятор налаштовуємо таким чином, що якщо температура в приміщенні падає до 23 градусів, то вмика-

ється нагрівач і підвищує температуру до 27 градусів. Після чого нагрівальний елемент відключається. 

Температура зовнішнього середовища змінюється за синусоїдальним законом, в той час як температура в 

приміщенні підтримується в межах ± 2 градуси за Цельсієм щодо заданого значення. 

ВИСНОВКИ: Проведено аналіз статичних i динамічних характеристик i визначено передаточну функцію 

об’єкта керування мікроклімату в житловому приміщенні. 

Система автоматизації забезпечує регулювання Пl-закону по параметрам мікроклімату, індикацію техноло-

гічних параметрів, контури управління електроклапанами i контури управління електродвигунами. 

В якості закону регулювання обраний релейний регулятор. Проаналізувавши отримані дані можна зробити 

висновок, що розроблена система є стійкою і показники якості перехідних процесів задовольняють вимогам. 
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Рис.1 – Функціонально-структурна схема CAK по ка-

налу регулювання  температури 

  
Рис. 2 – Функціонально-структурна схема CAK за від-

хиленням 

 
Рис. 3 – Cтруктурна схема CAK по каналу регулювання в Matlab 
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МОДЕЛЬ ПІДСИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНСТРУКТОРА У СКЛАДІ НАВЧАЛЬНО-

ТРЕНУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ КЕРУВАННЯ ВЕРТОЛЬОТОМ 

Сохін Н.Л., Гученко М.І. 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

м. Кременчук, Україна. E-mail: work2301@gmail.com 

Пропонується модель інтелектуального інструктора на базі нечіткої логіки у якості підсистеми навчально-

тренувального комплексу керування вертольотом. Розглянуто структуру та функції модуля, що реалізує роботу 

даної підсистеми. 

Ключові слова: вертоліт, інтелектуальний інструктор, навчально-тренувальний комплекс, нечітка логіка. 

 

THE INTELLECTUAL INSTRUCTOR SUBSYSTEM MODEL IN THE HELICOPTER  

FLIGHT SIMULATOR 

Sokhin N, Guchenko M. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine. Email: work2301@gmail.com 

In this work we considered the intellectual instructor module which based on fuzzy logic. The module is proposed for 

use as a part of the helicopter flight simulator. Also described the structure and functions of this module. 

Key words: helicopter, intellectual instructor, flight simulator, fuzzy logic. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Особливістю навчання пілотів є використання спеціальних технічних засобів, 

які імітують умови льотної діяльності. Сучасні авіаційні тренажери мають у своєму складі інтелектуальні еле-

менти та надають курсантам можливість самостійно, або з мінімальною участю інструктора-викладача, відпра-

цьовувати і контролювати навички пілотування [1].Але зростаючі вимоги до організації тренажерної підготовки 

курсантів призводять до збільшення кількості і складності інформації, яка обробляється в процесі тренування, 

що ускладнює роботу інструктора [2]. Також важливим є питання пришвидшення формування правильних на-

вичок керування літальним апаратом без втрати якості навчання [3]. Звичайно, розбір виконання курсантом 

польотного завдання забезпечує формування у нього внутрішнього зворотного зв’язку, що підвищує ефектив-

ність навчання. Але водночас це спричиняє інформаційне та часове перевантаження інструктора, адже подібний 

розбір він має виконувати з кожним курсантом окремо. Тому актуальною задачею є розробка у складі навчаль-

но-тренажерного комплексу модуля, який забезпечить інтерактивне навчання, тобто зможе контролювати про-

цес виконання польотного завдання та вказувати курсанту на його помилки в реальному часі. Подібне активне 

навчання дозволить прискорити формування у курсантів необхідних навичок та дасть можливість інструктору 

краще контролювати процес засвоєння навчальної програми. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Навчально-тренувальний комплекс керування вертольотом є 

комплексним тренажером, що дозволяє створити максимально наближені до реальних умови та в цілому забез-

печує відпрацювання завдань діяльності льотчика в польоті. Це програмно-технічний засіб найвищого рівня, 

призначений для підготовки льотчиків та підтримки їх натренованості [1]. Вартість такого тренажера в окремих 

випадках може перевищувати вартість реального літального апарата. В сучасних авіаційних тренажерах реалі-

зується велика кількість модулів: пілотажних приладів, силової установки, рухливості, пульт інструктора та 

інші [4]. Використання модульної архітектури дозволяє додавати, з’єднувати, розділяти та модифікувати ці мо-

дулі без впливу на систему в цілому. Очевидною перевагою є також можливість створювати модулі незалежно 

один від одного. Водночас модульний підхід накладає обмеження щодо необхідності приведення даних в сумі-

сну форму, яка забезпечить можливість обміну інформацією між окремими модулями. Створення нового моду-

лю для навчально-тренажерного комплексу вертольота передбачає в першу чергу розробку його структурно-

функціональної схеми, яка б відповідала модульному підходу. На рис. 1 наведено структурно-функціональну 

схему тренажера з використанням модуля інтелектуального інструктора. 

Програма 

льотного завдання
Курсант Засоби керування

Модель 

зовнішнього 

середовища

Комплесний 

тренажер 

вертольота

Модель польоту

Система 

відображення 

інформації

Інтелектуальний 

інструктор

Модель льотного 

завдання

 
Рисунок 1 – Узагальнена структурно-функціональна схема навчально-тренажерного комплексу з використан-

ням підсистеми інтелектуального інструктора 

 

Курсант, що навчається на тренажері, напряму працює із засобами індикації та керування, що дозволяє йому 
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оцінити стан літального апарату та виконати належні дії для досягнення цілі (виконання льотного завдання). 

Комплексний тренажер вертольота, з урахуванням дії умов зовнішнього середовища, реагує на дії курсанта, та 

фіксує стан модельованих ним систем вертольота. В результаті формується модель польоту. Параметри цієї мо-

делі (координати вертольота, його вага, швидкість і т.д.), а також параметри моделі льотного завдання, переда-

ються у підсистему інтелектуального інструктора. Використовуючи ці дані, інтелектуальний інструктор формує 

рекомендації курсанту щодо корегування його дій для дотримання умов виконання польотного завдання. 

При розробці структури самого інтелектуального інструктора слід врахувати, що формовані ним рекоменда-

ції повинні мати лінгвістичний характер (бути максимально подібними до порад людини-інструктора), а про-

грамно-апаратний комплекс тренажера оперує числовою інформацією. Для вирішення цієї проблеми пропону-

ється використати апарат нечіткої логіки. З його допомогою можна не лише моделювати міркування, але й вра-

ховувати елементи невизначеності, що дуже складно реалізувати з використанням систем, збудованих на кла-

сичній логіці. Нечітка система використовує подання знань у формі нечітких правил-продукцій і лінгвістичних 

змінних. На рис. 2 наведено структурно-функціональну схему підсистеми інтелектуального інструктора на базі 

нечіткої логіки. 
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Рисунок 2 – Узагальнена структурно-функціональна схема підсистеми інтелектуального інструктора на базі 

нечіткої логіки. 

ВИСНОВКИ. Розробка та використання модуля інтелектуального інструктора дозволить використовувати 

інтерактивне навчання в процесі роботи на тренажері, допоможе курсантам прискорити формування льотних 

навичок, а інструкторам – краще контролювати процес льотної підготовки. Побудова даної підсистеми на базі 

нечіткої логіки дозволить досягти максимальної подібності підказок інтелектуального інструктора до підказок 

людини-інструктора.  
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ОПЫТ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ 

РАДИОЛОКАЦИОННОГО ФАЗОВОГО СЕНСОРА 24GHZ 

Боженко А.Л., Димитров Ю.Ю., Кубов В.И. 

Черноморский национальный университет им. П. Могилы, Николаев, Украина. e-mail: kvi@mksat.net 

Кубова Р.М. 

Московский финансово-юридический университет МФЮА, г. Москва, Россия.  

Рассматриваются особенности диэлектрической проницаемости и поглощения воды в миллиметровом диапа-

зоне радиоволн. Проведена оценка и даны некоторые рекомендации по особенностям применения недорогих 

радиолокационных фазовых сенсоров на частоту 24 GHz для анализа свойств водосодержащих биологических 

материалов. 

Ключевые слова: комплексная диэлектрическая проницаемость воды, радиолокационный фазовый сенсор, 

миллиметровый диапазон радиоволн, биологические материалы. 
 

ASSESSING THE PROPERTIES OF BIOLOGICAL MATERIALS BY USING 24 GHZ  

RADAR PHASE SENSOR 

Bozhenko A.L, Dymytrov Y.Y., Kubov V.I.  
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine, e-mail: kvi@mksat.net 

Kubova R. 

The Moscow University of Finance and Law (MFUA), Moscow, Russia 

The features of water permittivity and loss in the millimeter band of radio waves are considered. Recommendations are 

given on the features of using inexpensive 24 GHz radar phase sensors for analyzing the properties of water-containing 

biological materials. 

Key words: water permittivity and loss, radar phase sensors, millimeter radio band, biological materials. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Биологические материалы содержат значительное количество воды, диэлек-

трические свойства которой претерпевают существенные изменения в миллиметровом диапазоне радиоволн [1-

4]. При этом комплексная диэлектрическая проницаемость имеет выраженную зависимость от температуры и 

концентрации примесей. Это создает предпосылки для разработки чувствительных методов диагностики состо-

яния биологических объектов с помощью современных недорогих сенсоров миллиметрового диапазона [5], ис-

пользуемых в качестве детекторов движения в системах сигнализации. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ. Диэлектрическая проницаемость полярных жидкостей, к кото-

рым относится большинство жидкостей, и вода в том числе, в высокочастотном диапазоне радиоволн определя-

ется релаксационными колебаниями молекул жидкости и достаточно хорошо аппроксимируется уравнением 

Дебая [1-4]: 
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- частота релаксации;  - предельная диэлектрическая проница-

емость жидкости (практически для частот оптического диапазона); S - статическая диэлектрическая проница-

емость жидкости (для постоянного электрического поля). Параметры R ,  , S  зависят от температуры, и 

задаются таблицами либо аналитическими зависимостями [1-4].  

В качестве примера, на рис.1 приведены зависимости отдельных составляющих комплексной диэлектриче-

ской проницаемости воды и спирта для разных температур. 
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Действительная часть диэлектрической составляющей преимущественно определяет коэффициент прелом-

ления и коэффициент отражения, а мнимая часть – поглощение.  

Из графиков видно, что вода имеет максимум поглощения в частотном диапазоне 20GHz - 50GHz. И этот 

максимум заметно смещается вверх по частоте при увеличении температуры от 20˚C до 40˚C. Заметим, что па-

ры воды в атмосфере эффективно ослабляют радиоволны частотой около 24GHz. Для сравнения, аналогичный 

максимум поглощения для спирта расположен вблизи частоты 1GHz. 

Из общих принципов термодинамики и теории равновесного теплового излучения известно, что коэффици-

ент поглощения теплового излучения и его излучательная способность взаимосвязаны (закон Кирхгофа). В 

частности, максимуму поглощения должен соответствовать максимум излучательной способности.  

Зависимость поглощающей и излучательной способности воды от температуры создает предпосылки для 

разработки методов диагностики состояния биологических объектов по поглощению и собственному излуче-

нию в миллиметровом диапазоне радиоволн с помощью недорогих радиолокационных сенсоров.  

 
Рис.1. Частотные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости воды и 

спирта для разных температур. 

 
Рис.2. – Сенсор 

CMD324 24GHz 

 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ФАЗОВЫЙ СЕНСОР. Подобные, недорогие сенсоры, на достаточно высокие 

значения рабочих частот используются в системах сигнализации для обнаружения движения и оценок скорости 

этого движения. Например, сенсоры CMD324 или IPM-165 на фиксированную частоту около 24GHz [5]. 

На рис.2 показан внешний вид и внутреннее устройство сенсора CMD324. Сенсор имеет небольшие размеры 

24mm*24mm, и питается от напряжения 5V. В приемнике сенсора реализован фазовый детектор на кольцевом 

смесителе и двух высокочастотных детекторных диодах.  

Используя два радиолокационных сенсора, можно реализовать схему измерения поглощения “на просвет”. 

При этом для увеличения чувствительности целесообразно переделать схему из режима фазового детектора в 

режим амплитудного детектора.  

Для перевода сенсора в режим амплитудного детектора необходимо удалить один из диодов. При этом чув-

ствительности схемы увеличивается примерно в 10 раз. В некоторых вариантах исполнения сенсора на выходе 

детектора установлен шунтирующий резистор, который сильно влияет на чувствительность детектора в режиме 

амплитудного детектирования. Чувствительность сенсора можно увеличить в сотни раз, удалив этот шунтиру-

ющий резистор. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При помощи установки на основе модифициро-

ванных сенсоров CMD324 нами были проделаны измерения отражения и поглощения в воде. Были выполнены 

измерения температурных зависимостей поглощения. В частности, слой воды толщиной около 1.5mm ослабля-

ет радиоизлучение частоты 24GHz примерно в 30 раз в диапазоне температур 10˚C - 20˚C. При более низких и 

более высоких температурах ослабление заметно падает. 

Для решения прикладной задачи текущего контроля влажности зерна были выполнены измерения отраже-

ния и поглощения радиоизлучения пробами пшеничного зерна с различными значениями влажности. Получены 

результаты, свидетельствующие о потенциально высокой чувствительности методов измерения влажности зер-

на и других влагосодержащих биологических материалов на частоте 24GHz. 

При проведении измерений мы столкнулись с явлением интерференции радиоволн в системе передатчик – 

объект исследования – приемник. Явление интерференции существенно усложняет интерпретацию результатов 

измерений и требует учета в методике проведения измерений и обработки результатов. В частности, амплитуда 

сигналов может меняться в 2 – 3 раза в зависимости от взаимного расположения объекта исследования относи-

тельно передатчика и приемника на длине порядка четверти длины волны (около 3mm).  

Полученные предварительные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшей разработки и 

проверки методов диагностики биологических материалов с использованием современной элементной базы, и в 

частности радиолокационных сенсоров типа CMD324, IPM-165 и им подобных сенсоров диапазона 24GHz.  



МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТЕХНІЧНИХ 

І БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ОБ’ЄКТАХ  
 

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

 
 

 

 

113 

ЛИТЕРАТУРА  

1. M. Chaplin.Water and microwaves [online document], 2020. Available: 

http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_vibrational_spectrum.html. [Accessed: October 10, 2020]. 

2. H.J. Liebe, G.A. Hufford, T. Manabe, “A model for the complex permittivity of water at frequencies below 

1THz”, International Journal of Infrared and Millimeter Waves, vol.12, no.7, p.659-675, 1991. 

3. W. J. Ellisona, “Permittivity of Pure Water, at Standard Atmospheric Pressure, over the Frequency Range 0–

25THz and the Temperature Range 0–100°C”, J. Phys. Chem. Ref. Data, vol.36, no.1, 2007. 

4.  A.P. Gregory, R.N. Clarke, “Tables of the Complex Permittivity of Dielectric Reference Liquids at Frequencies 

up to 5 GHz”, NPL Report MAT 23. National Physical Laboratory, Jan. 2012. 

5.  Datasheet IPM-165. InnoSenT GmbH. Version 8.5 – 02.04.2014, 5p., [online document] // 

https://www.innosent.de/fileadmin/media/dokumente/DATASHEETS_2016/Datenblatt_IPM-165_V8.5.pdf. [Accessed: 

October 10, 2020]. 

 

 

БАГАТОРЕЖИМНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО РЕГУЛЯТОРА 

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117 

Владов С.І., Телешун В.Я., Коваль І.М. 

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 

вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, 39605, Україна. E-mail: ser26101968@gmail.com 

Юрко О.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, г. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: yurkoalexe@gmail.com 

Показана можливість розробки багатовимірної системи автоматичного управління авіаційного двигуна ТВ3-117 

на базі нейромережевого контролера з використанням рекурентної нейронної мережі персептрон, що дає мож-

ливість забезпечити виконання широкого кола вимог до процесів управління (астатизм – нульова статична по-

хибка, фізична реалізація нейромережевого контролера, стабільність та задана якість процесів управління на 

фіксованому наборі режимів роботи двигуна, мінімальна складність багатовимірного нейромережевого контро-

лера) відповідно до принципу мінімальної складності контролеру. 

Ключові слова: авіаційний двигун, нейромережевий регулятор, система автоматичного управління. 

 

MULTI-MODE STATEMENT OF THE PROBLEM OF SYNTHESIS OF THE NEURAL NETWORK 

CONTROLLER OF TV3-117 AIRCRAFT ENGINE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM  

S. Vladov, V. Teleshun, І. Koval 
Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs 

vul. Peremogy, 17/6, Kremenchuk, 39605, Ukraine. E-mail: ser26101968@gmail.com 

O. Yurko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail: yurkoalexe@gmail.com 

The paper shows the develop of a multidimensional for TV3-117 aircraft engine automatic control system based on a 

neural network controller using a perceptron recurrent neural network, which makes it possible to ensure the fulfillment 

of a wide range of requirements for control processes (astatism – zero static error, physical implementation of a neural 

network controller, stability and specified quality of control processes on a fixed set of engine operating modes, mini-

mum complexity of a multidimensional neural network controller) according to the principle of minimum complexity of 

the controller. 

Key words: aircraft engine, neural network controller, automatic control system. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відомо, що необхідні для польоту повітряного судна значення термогазодина-

мічних параметрів двигуна, надійна і стійка робота силової установки у всьому діапазоні зміни умов експлуата-

ції забезпечуються при відповідному регулюванні двигуна, що здійснюється системою автоматичного управ-

ління. Вона встановлює і підтримує певні зв’язки між параметрами двигуна. Це регулювання, що формуються з 

урахуванням вимог до питомої витрати палива й інших термогазодинамічних параметрів, обмежень за міцніс-

тю, необхідної точності підтримки параметрів та інших чинників [1]. На даний час до систем автоматичного 

управління авіаційними газотурбінними двигунами, що реалізують задані закони управління, висуваються до-

сить жорсткі вимоги як щодо допустимих відхилень параметрів на сталих режимах роботи, так і стосовно ди-

намічних похибок при перехідних процесах [2]. Не є виключенням і система автоматичного управління авіацій-

ним двигуном ТВ3-117. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо формалізовану постановку задачі синтезу багато-

режимного нейромережевого регулятора в режимі on-line при виконанні заданих вимог до точності, стійкості та 

якості перехідних процесів на заданій множині режимів роботи авіаційного двигуна ТВ3-117 [3]. Для синтезу 

багаторежимного нейромережевого регулятора необхідно вибрати: 

– тип (архітектуру) нейронної мережі, що використовується в регуляторі; 

– місце включення нейронної мережі в структурі системи управління двигуна; 
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– необхідний рівень складності нейромережевого регулятора; 

– склад навчальної вибірки та її розмірність; 

– алгоритм навчання нейромережевого регулятора в режимі on-line. 

Приймається, що динамічні властивості авіаційного двигуна ТВ3-117 як багатовимірного об’єкта управління 

описуються такими диференціальними рівняннями «вхід–вихід»: 

        1 1
, ,..., ; , ,..., ;

n n n n


 
 Y Y Y U U U                  (1) 

де       1 2, ,...,
T

Nu t u t u tU ,       1 2, ,...,
T

NY y t y t y t  – відповідно вектори входів (керуючих впливів) і 

виходів (керованих змінних); m і n – максимальні порядки похідних 
 i
ku ,  j

ey  для вхідних і вихідних змінних 

uk(t) і ye(t), (m ≤ n); N – число каналів управління двигуна, тобто розмірність системи автоматичного управління; 

φ(∙) – нелінійна вектор-функція. 
 

Також вважається, що для авіаційного двигуна ТВ3-117 виконується умова спостереження та управління [4]. 

Потрібно побудувати такий регулятор (у класі нейромережевих структур), який забезпечував би управління 

об’єктом (1) при дотриманні наступних вимог до синтезованої системі автоматичного управління: 

– астатизм (нульова статична помилка); 

– фізична реалізація нейромережевого регулятора; 

– стійкість і задану якість процесів управління на фіксованій множині режимів М = {М1, ..., МR} роботи дви-

гуна; 

– мінімальна складність багатовимірного нейромережевого регулятора. 

Вимога астатизму багатовимірної системи автоматичного управління зводиться до включення в систему N 

інтеграторів (І) – по одному в кожному з N каналів системи управління. Тоді для схеми на рис. 1 можна прийня-

ти: 
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                           (2) 

де i = 1, 2,…, N; z
–1

 – оператор часового зсуву, затримки на один такт T0; 
0
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T

z
 – дискретна передавальна фун-

кція інтегратора. 

Вимога фізичної можливості нейромережевого регулятора бути реалізованим виконується з припущення, 

що в якості нейронної мережі на рис. 1 приймається динамічна рекурентна нейронна мережа на базі персептро-

на. 

Очевидно, що кількість нейронів у 

прихованому шарі σ має задовольняти 

обмеження σ > N (в іншому випадку не 

можна забезпечити незалежне формуван-

ня керуючих впливів u1, u2,..., uN при зміні 

входів нейронної мережі v1, v2,..., vN). 

Загальна кількість невідомих парамет-

рів нейромережевого регулятора, тобто 

число ваг нейронної мережі, що налашто-

вуються, при цьому складає: 
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                          (3) 

Для забезпечення стійкості на заданій множині М1, …, МR режимів роботи системи автоматичного управлін-

ня авіаційного двигуна ТВ3-117 необхідно виконання наступного співвідношення між величинами pi, qi, σ, п, R і 

N: 
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              (4) 

з якого можна визначити невідомі цілочислові значення pi, qi і σ, що визначають структуру нейромережевого 

регулятора. 

Для виконання вимоги критерію мінімальної складності покладається, що складність нейромережевого ре-

гулятора визначається кількістю нейромережевих параметрів, що настроюються (KП), шуканим розв’язком за-

дачі структурного синтезу на основі критерію мінімальної складності повинен вважатися нейромережевий ре-

гулятор, описуваний набором чисел 1 1,..., ; ,..., ;N Np p q q  , що мінімізують значення цільової функції (3) при 

виконанні обмеження (4). 

Метою синтезу є побудова нейромережевого регулятора мінімальної складності, який забезпечив би вико-

нання наступних вимог: астатизм (нульова статична помилка); фізична реалізація; стійкість і необхідну якість 

процесів управління «в малому» на безлічі режимів М ={M1, M2} роботи двигуна (M1 – номінальний режим, M2 

І
Нейронна 

мережа

Авіаційний 

двигун ТВ3-117
–

G E V U Y

 
Рисунок 1 – Структурна схема багатовимірної системи автомати-

чного управління авіаційного двигуна ТВ3-117 [5] 
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– надзвичайний режим). З огляду на, що в даному випадку: N = n = R = 2, можна переписати умову (4) таким 

чином: 

σ(4 + p1 + p2) + (σ – 2)(q1 + q2) ≥ 8. 

Легко бачити, що розв’язок даної нерівності, яке мінімізує значення цільової функції (4), набуває вигляду:  

p1 = p2 = q1 = q2 = 0, σ = 2. 

Відповідна структура нейромережевого регулятора мінімальної складності, має в своєму складі KП = 8 пара-

метрів. При переході до етапу навчання параметрів нейромережевого регулятора, відзначимо, що цього етапу 

також повинна передувати процедура ініціалізації, тобто призначення попередніх значень ваг нейронної мере-

жі. Ініціалізацію нейронної мережі можна проводити таким чином, щоб отримати, наприклад, одиничні коефі-

цієнти передачі за всіма каналами управління. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, використовуючи багаторежимну постановку у задачі структурного синтезу ба-

гатомірного багаторежимного нейромережевого регулятора авіаційного двигуна ТВ3-117, виконується забезпе-

чення виконання широкого комплексу вимог до процесів управління (астатизм, стійкість і задану якість проце-

сів управління) при мінімальній складності регулятора. Універсальним підходом при синтезі нелінійної багато-

режимної системи автоматичного управління авіаційного двигуна ТВ3-117 є використання багатошарових ней-

ронних мереж з навчанням їх параметрів на базі стандартних алгоритмів оптимізації. 
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ВИМОГИ ДО КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА  

З ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДАЖУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
Вовченко В.О. , науковий керівник – Самойлов А.М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: vladvovchenko2000@gmail.com  
Наводиться організаційна структура підприємства та основні вимоги до комп'ютерної мережі, що забезпечує 

функціонування інформаційної системи підприємства з виробництва та продажу залізобетонних конструкцій. 

Ключові слова: інформаційна система, структура, комп'ютерна мережа. 
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The results of the study indicate the organizational structure and the basic requirements for a computer network the 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Мета роботи – з’ясувати основні вимоги до комп'ютерної мережі інформаційної 

системи підприємства з виробництва та продажу залізобетоонних конструкцій. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основним завданням підприємства з виробництву та продажу 

залізобетоонних конструкцій є виробництво залізобетонних конструкцій, надання послуг якості за стандартами, 

які б задовольнили усі потреби потенційних клієнтів. Підприємство має використовувати якісну сировину та 

обладнання професійного рівня, співпрацювати за надійними постачальниками, мати висококваліфікований 

персонал, тому організаційна структура підприємства з виробництва та продажу залізобетоонних конструкцій – 

системна організація та підпорядкованість з координованими і інформаційними зв’язками, порядок розподілу 

функцій управління по рівням та підрозділам управлінської ієрархії [1]. Досліджуване підприємство має ор-

ганізаційна структуру, що включає: директора, помічника директора, бухгалтера та менеджера з продажу виро-

бів, відповідального за закупку сировини та інструментів та робітників. Функціональний поділ праці ро-

зрізняється за ролями окремих груп працівників у процесі створення продукту підприємства з виробництву та 
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продажу залізобетоонних конструкцій. 

Загальні складові інформаційної системи мають 

складатися із таких компонентів: комп’ютерна ме-

режа Ethernet 100 BASE – TX з робочими станціями 

у мережі: директора, помічника директора, бухгал-

тера та менеджеру з продажу виробів, відповідаль-

ного за закупку сировини та інструментів [3]. Си-

стемне програмне забезпечення – безкоштовна опе-

раційна система або ОС Microsoft Windows, що має 

забезпечити функціонування програмного забезпе-

чення інформаційної системи підприємства з вироб-

ництва та продажу залізобетоонних конструкцій,  

ВИСНОВКИ. Таким чином, підприємство з ви-

робництву та продажу залізобетоонних конструкцій 

має складатися з п’яти робочих станцій у мережі 

Ethernet 100 BASE – TX, що забезпечують робочі місця посадових осіб інформаційної системи.  
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СИНТЕЗ КЕРУЮЧОГО АВТОМАТА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ  

В УЛЬТРАЗВУКОВИХ СИСТЕМАХ ОЧИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  

Іванішин О.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна.  

Розроблено автоматизовану систему очищення технологічних середовищ із застосуванням вихрових і ультраз-

вукових виконавчих механізмів. Розроблено перетворення маршруту тестування в алгоритм роботи підсистеми 

управління і контролю системою вихрових і ультразвукових виконавчих механізмів, на базі якого вибираємо 

схему автомата для підсистеми управління і контролю.  

Ключові слова: система, автоматизація, ультразвук, очистка. 

 

CONSTRUCTION OF A FORMAL MODEL OF AN AUTOMATED  

FIRE EXTINGUISHING SYSTEM 

Ivanishin O.S. 

Kremenchuk National University named after Mykhailo Ostrogradsky, Kremenchuk, Ukraine. 

An automated system for cleaning technological environments with the use of vortex and ultrasonic actuators has been 

developed. The transformation of the testing route into the algorithm of operation of the control and monitoring 

subsystem by the system of vortex and ultrasonic actuators is developed, on the basis of which we choose the circuit of 

the automaton for the control and monitoring subsystem. 

Key words: system, automation, ultrasound, cleaning. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розробка, управління та впровадження автоматизованих систем очищення тех-

нологічних середовищ з використанням вихрового ефекту і ультразвуку вимагає створення математичних мо-

делей, складних розрахунків і експериментальних досліджень. Створення систем такого типу - нетривіальне 

завдання. Перед розробником постає проектування таких систем для забезпечення ефективної та надійної робо-

ти в процесі експлуатації. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для побудови таких систем можуть бути використані сис-

теми із застосуванням таких турбомеханізмів, як вихрова труба і ультразвуковий виконавчий механізм [1]. Для 

ефективної експлуатації всіх елементів системи необхідно управляти і контролювати параметри даної системи 

на всьому протязі періоду її роботи в режимі реального часу в зв'язку з тим, що при щонайменшій зміні тиску 

вхідного стисненого повітря змінюється температура гарячого стисненого повітря в вихровый трубі і потуж-

ність ультразвуку в сирені. 

Труднощі автоматизації процесів управління і контролю складних технічних систем, що складаються з ви-

хрових і ультразвукових турбомеханізмів, полягає в тому, що на даний момент до кінця не вивчені процеси, що 

протікають в подібних системах. 

У даній роботі розглядається питання програмування автоматизованих систем очищення технологічних се-

редовищ із застосуванням вихрових і ультразвукових виконавчих механізмів. 

Програмна реалізація автоматизованої системи очищення із застосуванням вихрових і ультразвукових вико-

навчих механізмів виконана за допомогою структурного автоматного програмування [1]. 

Структурне автоматне програмування - це метод програмування, заснований на структурній схемі автоматів 

Рисунок 1 – Структура підприємства 
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нового типу з правилом функціонування Мура. 

Розглядаючи керуючу підсистему як автомат з правилом функціонування Мура [2], його структуру можна 

представити за новою оригінальною схемою у вигляді рис. 1. 

Адресна підсистема в енергетичному каналі представлена системою безпосередніх зв'язків механізмів пере-

дачі енергії. 

В інформаційному каналі ультразвукової системи очищення технологічних середовищ із застосуванням 

вихрового ефекту інформаційна підсистема є набір блоків (регістри пам'яті Рг1 і Рг2), що зберігають код стану 

процесів в енергетичних каналах. 

Керуюча підсистема всієї ультразвукової системи очищення технологічних середовищ із застосуванням 

вихрового ефекту - є автомат вироблення послідовності команд в логічному і тимчасовому взаємозв'язку. Тому 

стани ультразвукової системи очищення технологічних середовищ із застосуванням вихрового ефекту відобра-

жаються відповідними станами a(t) автомата управління в момент t. Код a(t) позначений у вигляді xl, х2, ... хт. 

Цей код зберігається в регістрі (Рг2), а в наступний момент часу (t+1) код стану a(t+Y) B вигляді ух, у2, ... ут 

зберігається в регістрі Рг1. Ця інформація (ух , у2, ... ут) розшифровується, тобто перетворюється в унітарний 

код дешифратором (DC) для видачі команд A1(t), A2(t), ... Ak(t). Природно, що команди Ak(t), що не мають до-

статнього енергетичного рівня у вигляді інформаційних сигналів логічної "1" (включити) і логічного "0" 

(відключити), необхідно посилити. 

Логічна підсистема (Л) в керуючому автоматі представлена комплексом датчиків інформації α1, α2, ... αq, 

розміщених на механізмах енергетичного каналу (ОП) і мультиплексором (М) з RS тригером. Мультиплексор за 

кодом двох, у2, ... ут виконує вибір єдиної логічного умови від датчика aq зі всієї безлічі α1, α2, ... αq (αq є {а}) 

для перетворення конкатенації кодів αq х1 х2 ... хт адресної ( А) підсистеми в код вихідної команди Ak (t), що 

збігається зі станом a(t) автомата управління. Слід зауважити, що відповідно до структури автомата (рис. 1) 

вибирається тільки умова, яка відповідає стану процесу в енергетичній підсистемі. 

 
Рисунок 1 – Схема автомата підсистеми управління і контролю системою вихрових і ультразвукових вико-

навчих механізмів 

 

Роль адресному підсистеми в автоматі управління виконує комбінаційна схема (Ксх.), Яка найчастіше замі-

нюється постійним запам'ятовуючим пристроєм (ПЗУ) або програмованої логічної схемою (ПЛМ). В адресній 

підсистемі (А) зберігаються в ПЗУ коди станів (або їх аналог у вигляді логічних комбінацій в ПЛМ) і їх перехо-

дів з одного стану механічної підсистеми в інший стан в процесі перетворення енергетичних імпульсів. 

Правило перетворення станів a(t) - "a(t +1) може бути отримано, якщо відобразити процеси в енергетичному 

каналі у вигляді динамічних переходів з перевіркою значення логічних умов aq, відповідних попереднього ста-
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ну a(t) і з виробленням значення нової логічної умови , відповідного a(t +1). 

ВИСНОВКИ. Успішне застосування в даній роботі методик продемонстровано на прикладах розробки авто-

матизованої системи очищення технологічних середовищ із застосуванням вихрових і ультразвукових виконав-

чих механізмів. 

Розроблено особливості управління та контролю автоматизованих систем очищення технологічних середо-

вищ. 

Розроблено перетворення маршруту тестування в алгоритм роботи підсистеми управління і контролю сис-

темою вихрових і ультразвукових виконавчих механізмів, на базі якого вибираємо схему автомата для підсис-

теми управління і контролю. 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТІЙКИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПРИ 

МОДЕЛЮВАННІ ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Коваль С.С., Синило Д.Р. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: kovalsvitlanakremenchuk@gmail.com 

Проведено аналіз та формалізацію стійких закономірностей соціальної самоорганізації історичних процесів з 

метою подальшого математичного моделювання складних динамічних систем різного типу. Враховано те, що 

соціальні системи складаються з активних суб'єктів, що здійснюють цілеспрямовану діяльність відповідно до 

прийнятими ними рішеннями і здатних до рефлексії з приводу своїх дій і дій інших суб'єктів. 

Ключові слова: історичні процеси, динаміка соціальних систем, нелінійний характер. 

 

FORMALIZATION OF STRONG PATTERN SOCIAL SELF-ORGANIZATION  

IN THE MODELING OF HISTORICAL PROCESSES 

S. Koval, D. Synylo 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: kovalsvitlanakremenchuk@gmail.com 

An analysis and formalization of the strong pattern social self-organization of historical processes is performed. In the 

future it is planned to conduct mathematical modeling of complex dynamic systems of different types on the basis of a 

formalized model. It is taken into account that social systems consist of active subjects who carry out purposeful activi-

ty according to the decisions accepted by them and capable of reflection concerning the actions and actions of other 

subjects. 

Key words: historical processes, dynamics of social systems, nonlinear character. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вивчення закономірностей самоорганізації та еволюції природних і суспільних 

систем було предметом численних досліджень з часів Канта, Гегеля, Маркса і Дарвіна. З іншого боку, матема-

тичне моделювання подібних процесів сформувалося в якості самостійного напрямку науки зовсім недавно. 

Перші ідеї в цій області належать Л. Берталанфі, А. Тьюрінг, І. Пригожиним, М. Ейгену, Г. Хакену, Н. Н. Мои-

сеева, С. П. Курдюмову, Ю. Л. Клімонтовіч. В останні роки з'явилися перші огляди і монографії, послідовно 

викладають весь коло порушених проблем [1,2]. Спільність проблем сприяла виділенню методів їх вирішення в 

окремий науковий напрям, який в Європі з ініціативи Г. Хакена прийнято називати синергетикою, а в Америці 

– нелінійної динамікою або наукою про складність. Традиційно розглядаються два основних аспекти динаміки 

складних систем: самоорганізація і формування стійких структур у відкритих нелінійних системах; еволюційні 

процеси і фазові переходи в складних системах. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основною відмінністю соціальних систем від інших є те, що 

вони складаються з активних суб'єктів, що здійснюють цілеспрямовану діяльність відповідно до прийнятими 

ними рішеннями і здатних до рефлексії з приводу своїх дій і дій інших суб'єктів.  

Провівши аналіз існуючих досліджень [3,4], закономірності соціальної самоорганізації при моделюванні іс-

торичних процесів (RHP) можна представити у вигляді кортежу: 

𝑅𝐻𝑃 = 〈𝐺𝐿𝐸, 𝑆𝐹, 𝑁𝑁𝑁, 𝐺𝑇𝐷, 𝐺𝑃𝐷, 𝑀𝐶𝐵, 𝑇𝑆𝐷, 𝑉𝑆𝑉, 𝑉𝐷𝑆 〉 , 
де 𝐺𝐿𝐸 = {𝐺𝐿𝐸𝑙 , 𝑙 = 1, 𝐿̅̅ ̅̅̅} – множина загальних закономірносте еволюції і самоорганізації нелінійних дина-

мічних систем таких як соціальні системи та їх різновиди; 

𝑆𝐹 = {𝑆𝐹 𝑛 , 𝑛 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅} – множина специфічних особливостей, до яких відносяться: 

𝑆𝐹 = 〈𝑀𝐿𝑆 , 𝑉𝐸 , 𝑀𝑈𝐹 , 𝐿𝑅𝐵, 𝐴𝐼𝑆 , 𝑁𝐿𝑃 , 𝑇𝑁𝑃, 𝐼𝐵𝑆 , 𝐺𝑆𝑅〉,  

де MLS – багатоелементність системи, причому з самого початку не існує явних переваг одних елементів пе-
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ред іншими, відмінності виникають і розвиваються в процесі соціальних взаємодій; VE – вразливість елементів 

соціальні системи до зовнішніх дестабілізуючих впливів. Для того щоб вижити, елементам необхідно проявляти 

активність, витрачати наявну у них енергію, що вимагає постійного поповнення наявної у них ресурсної бази; 

MUF – прагнення елементів максимізувати індивідуальну «функцію корисності», створити запаси ресурсів для 

забезпечення гарантій виживання; LRB – обмеженість доступної до використання ресурсної бази; AIS – антаго-

ністичність інтересів елементів системи, обумовлена необхідністю боротьби за обмежений ресурс; NLP – нелі-

нійний характер взаємодії елементів системи, що характеризується позитивним зворотним зв'язком: в конкуре-

нтній боротьбі перемагає найсильніший (має більше переваг), в результаті чого стає ще сильніше (влада наро-

джує владу, гроші роблять гроші і т.п.). Нелінійний процес збільшення переваг обмежений або загальною кіль-

кістю ресурсу, або індивідуальними можливостями суб'єкта освоїти і обробити придбаний ресурс, а також за-

безпечити його охорону від зазіхань конкурентів; TNP – пороговий характер процесів: реальна віддача від зу-

силь, прикладених для досягнення будь-якої мети, виникає лише тоді, коли зусилля перевищать певне порогове 

значення. До цього віддача від прикладених зусиль практично відсутня; IBS – інерційність поведінки суб'єктів, 

наявність деякого тимчасового запізнювання Δτ реакції суб'єктів на зміну зовнішніх умов; GSR – здатність еле-

ментів соціальних систем до усвідомленого цілепокладання і до рефлексії з приводу своїх дій і дій інших су-

б'єктів. 

NNN – нелінійний характер взаємодії суб'єктів і обмеженість ресурсів (властивості NLP та LRB) визначають 

специфіку динамічних процесів в соціальних системах: діалектику розвитку відображає не формула «теза - ан-

титеза - синтез», а формула «теза - антитеза - тимчасовий компроміс». Протиріччя перманентні. Вони не «зні-

маються» в процесі розвитку соціальних систем, а існують завжди, забезпечуючи хаос на мікрорівні. На макро-

рівні реалізується тимчасовий компроміс, обумовлений зовнішніми умовами і наявними ресурсними обмежен-

нями. Коли вони змінюються, динамічна рівновага порушується, починається нова боротьба суб'єктів з виходом 

на новий компромісний рівень; 

𝐺𝑇𝐷 = {𝐺𝑇𝐷 𝑚, 𝑚 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ } – множина загальних тенденцій соціальної динаміки. Наприклад, посилення не-

рівності при появі надлишкового ресурсу. При нестачі ресурсу – об'єднання заради виживання і зменшення не-

рівності (спрощення системи); 

𝐺𝑃𝐷 = {𝐺𝑃𝐷 𝑖 , 𝑖 = 1, 𝐼̅̅ ̅̅ } – множина загальних принципів соціальної динаміки. Наприклад, хаос на мікрорівні 

- порядок на макрорівні, пробується все, що можливо (не заборонений будь-якими об'єктивними законами), але 

закріплюється у вигляді соціальних структур тільки те, що стійке до зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих 

процесів і впливів; 

MCB = {𝑀𝐶𝐵 𝑗 , 𝑗 = 1, 𝐽̅̅ ̅̅ } – множина механізмів стримувань і противаг, компенсації внутрішніх напружень, 

що дозволяють досягти стійкості системи в цілому. До таких механізмів відносяться: 

MCB= 〈𝐷𝑃𝑅, 𝐿𝐴𝐸, 𝑀𝑅𝐴 〉 

де DPR – пряме владне регулювання відносин між елементами, що здійснюється органами управління СС 

(управління хаосом); LAE – обмеження свавілля дій елементів соціальних системах за допомогою законів, нор-

мативних установлень, що вимагають виконання і спрямованих на згладжування наявних протиріч (обмеження 

хаосу); MRA – ідеологічні та соціально-психологічні засоби стримування агресивних інтенцій: релігійні імпера-

тиви, норми моральності і моралі і т.п. (стримування хаосу). 

TSD = {𝑇𝑆𝐷 𝑘, 𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅} – множина типів розвитку соціальних систем, з яких можна виділити два основних 

типи: 

1) Еволюційний процес заснований на здатності соціальних систем до адаптації до умов зовнішнього сере-

довища шляхом варіації способів функціонування. Варіації мають, як правило, випадковий характер (перебір 

можливих варіантів розвитку), і велика частина з них вибраковується в результаті взаємодії із середовищем. 

Виживає більш пристосований і більш стійкий до зовнішніх дестабілізуючих впливів. Стратегії виживання по-

тім закріплюються через норми моралі, закони, соціальні інститути і т.п. 

2) Революційний типу розвитку соціальних систем. Суть «розвитку через кризи» полягає в тому, що соціа-

льні системи в процесі адаптації до зовнішнього середовища мають тенденцію до ускладнення своєї організації, 

що забезпечує їм більш високий рівень спеціалізації у використанні наявної ресурсної бази. В процесі функціо-

нування (життєдіяльності) системи впливають на навколишнє середовище і змінюють її. В результаті накопи-

чених змін створена організація системи перестає відповідати новим зовнішнім умовам і виникає криза, яка 

може закінчитися дестабілізацією і розпадом системи. Найбільш уразливі в кризових умовах, як правило, верх-

ні рівні організаційної ієрархії, оскільки вони є найбільш спеціалізованої частиною системи. 

VSV = {𝑉𝑆𝑉 𝑝, 𝑝 = 1, 𝑃̅̅ ̅̅ ̅} – множина різних рівнів чутливості і вразливістю до зовнішніх впливів на різних 

стадіях еволюції соціальних систем. Найбільш небезпечні навмисні зовнішні впливи в кризові періоди, коли 

система в значній мірі хаотізірована. У цьому випадку навіть не надто інтенсивне зовнішній вплив може задати 

напрямок розвитку системи і вплинути на характер її подальшої самоорганізації; 

VDS = {𝑉𝐷𝑆 𝑡 , 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅} – множина розвитків соціальних систем, обумовлена тим, що у них є, як правило, не 

одне, а кілька квазістійких станів (атракторів) зі своїми областями тяжіння. Система через якийсь час виявиться 

в одному з аттракторов (це властивість називається еквіфінальністю), проте в якому з них – залежить від бага-

тьох факторів і в значній мірі – від цілеспрямованої діяльності органу управління соціальної системи. Таким 

чином, повноваження органів управління, з одного боку, не безмежні, вони обмежені еквіфінальністю соціаль-
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ної системи, з іншого боку, саме від органів управління залежить, в якому з наявних аттракторів в кінцевому 

підсумку виявиться система. Для ефективного управління соціальних систем необхідно знати структуру наяв-

них аттракторів, а також способи перекладу системи з одного аттрактора в інший. 

ВИСНОВКИ. Аналіз та формалізація конкретно-історичних проявів зазначених закономірностей є основою 

дослідження процесів самоорганізації та еволюції соціальних систем та першим кроком математичного моде-

лювання історичних процесів нелінійного характеру. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАТОРА ДЕТАНДР- ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА 

Кулинченко Г.В., Зборщик А.П., Лелюх А.Н.  

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

Обоснована целесообразность использования асинхронного генератора при построении детандер-

генераторного агрегата. Производится оценка возможности стабилизации выходных параметров агрегата на 

базе разработанной модели.  

Ключевые слова: детандер, асинхронный генератор, самовозбуждение, нагрузка, скорость вращения. 

 

ESTIMATION OF PARAMETERS OF THE GENERATOR OF THE DETANDER-GENERATING UNIT 

Kulinchenko H., Zborshchyk O., Leliukh O.  
Sumy State University, Sumy, Ukraine, E-mail: georgv@ukr.net 

The expediency of using an asynchronous generator in the construction of detander-generator unit has been substantiat-

ed. An assessment is made of the possibility of stabilizing the output parameters of the unit on the basis of the devel-

oped model. 

Key words: detander, asynchronous generator, self-excitation, load, rotation speed. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В процессе распределения природного газа потребителям на газораспредели-

тельных станция и пунктах (ГРС и ГРП) осуществляется редуцирование давления дросселируемого потока. 

Стремление к использованию энергии избытого давления газа [1] определяет актуальность исследований, про-

водимых с целью повышения энергоэффективности используемого оборудования. При этом исследования про-

водятся, как в направлении совершенствования механических преобразователей (детандеров) [2], так и в улуч-

шении параметров электрических преобразователей генерации [3]. Согласование параметров используемых 

преобразователей представляется непростой задачей управления связанными электромеханическими процесса-

ми. Решается задача на основании комплексного подхода к построению детандер-генераторного агрегата 

(ДГА).  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Широкое использование ДГА различной мощности в 

мировой практике (ФРГ, Японии США) стимулирует интерес к улучшению эффективности эксплуатации таких 

установок. Возможности обеспечения необходимых параметров напряжения, генерируемого ДГА, определяют-

ся не только идеологией построения системы управления этими объектами, но и типом генераторов, использу-

емых в ДГА.  

Из анализа характеристик ДГА, выпускаемых промышленностью, в частности ОАО «Турбогаз» (г. Харь-

ков), следует, что для генерации мощностей более 8кВт в агрегатах широко используются электрогенераторы 

синхронного типа (СГ). Это обусловлено тем, что устройства генерации на базе СГ способны выдерживать 

трехкратные кратковременные перегрузки, а также поддерживать стабильные параметры генерируемого 

напряжения в различных режимах их функционирования. Недостатком СГ является уменьшение его надежно-

сти при долговременных перегрузках, которые приводят к повреждению ротора.  

При построении установок малой энергетики важным фактором становится эффективность применяемого 

оборудования. Соответственно, необходимость использования регулятора возбуждения СГ, возбудителя посто-

янного тока, устройства гашения поля и различных синхронизирующих устройств приводит к снижению энер-

гоэффективности установки в целом. 

Использование асинхронных генераторов (АГ) в установках малой энергетики характеризуется существенно 

меньшим объемом затрат по сравнению с установками на базе СГ. При этом срыв генерации АГ, происходящий 

при коротких замыканиях в цепях нагрузки, значительно повышает надежность агрегата. Дополнительным пре-

имуществом агрегата на базе АГ является простота и надежность в обслуживании, отсутствие трущихся кон-

тактов. Изменение скорости и момента вращения вала АГ не приводит к ощутимым колебаниям генерируемой 

мощности и электромагнитного момента.  
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Вместе с тем, для функционирования АГ требуется установка конденсаторов, обеспечивающих возбуждение 

и компенсацию реактивной мощности нагрузки. Второй причиной, которая сдерживала применение АГ в уста-

новках малой энергетики, является зависимость выходного напряжения АГ от нагрузки. Это обстоятельство в 

условиях необходимости компенсации реактивной составляющей нагрузки затрудняет регулирование выходно-

го напряжения и требует применения соответствующих систем, обеспечивающих стабилизацию напряжения и 

частоты. 

Перспективы использования АГ в ДГА связаны с разработкой и совершенствованием высокоэффективных 

легких конденсаторов, а также коммутирующих устройств, которые устраняют перечисленные недостатки. 

Таким образом задача исследований представляется как поиск законов регулирования емкости конденсато-

ров блока возбуждения АГ в зависимости от характера и режима нагрузки. Эта задача решается на основе ре-

зультатов моделирования работы АГ с разным характером и уровнем нагрузки. 

Анализ публикаций, посвященных исследованию математических моделей АГ, показывает, что для описа-

ния асинхронной машины используются разные подходы. Основное внимание при этом уделяется условиям 

сохранения устойчивости системы генерации. В результате использования подхода к регулированию напряже-

ния АГ с самовозбуждением [4] в данной работе разработана модель визуального моделирования из пакета 

MatLab Simulink, схема которой представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Схема модели АГ 

 

Задача моделирования предусматривает изучение динамики процессов, происходящих при изменении 

нагрузки АГ, изменении момента и скорости вращения детандера. 

На данном этапе исследований оценивалось влияние электрической нагрузки на механические параметры 

ДГА. Изменение сопротивления нагрузки осуществлялось коммутатором для разных параметров вращения де-

тандера и различных значениях реактивной мощности цепи возбуждения. Осциллограммы сигналов, характери-

зующих изменение скорости (а), электрического момента (б), фазного напряжения(в), фазного тока (г) показаны 

на рис. 2.  

 
Рис. 2 – Осциллограммы скорости (а), электрического момента (б), фазного напряжения(в), фазного тока (г) 

 

Как видно из рисунков, коммутации нагрузки сопровождаются колебаниями угловой скорости вала и элек-

трического момента генератора. Параметры переходных процессов при этом зависят не только от электриче-

ских параметров АГ, но и от характера механического взаимодействия пары «детандер- АГ». Построение моде-

ли процесса взаимодействия пары «детандер- АГ» представляет следующий этап исследований.  
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ВЫВОДЫ. Оценка параметров генератора ДГА при разных уровнях нагрузки в условиях имитации возму-

щений позволяет разработах алгоритмы и выбрать технические средства для стабилизации характеристик гене-

рируемой электроэнергии. 
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ПОБУДОВА ФУНКЦІОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМПЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОЇ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Макаревич А.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: alina19970802@gmail.com 

Розглядається основні процеси обігріву, вологості повітря та ґрунту котрі, для підтримання ідеального клімату 

для рослин у теплиці блочного типу (опалення, зволоження, вентиляцію, освітлення). 

Ключові слова: макроклімат, теплиця, система автоматичного керування. 

 

CONSTRUCTION OF THE FUNCTIONAL SCHEME OF MANAGEMENT OF THE  

COMPUTER-INTEGRATED SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE GREENHOUSE 

A.Y. Makarevich 

Kremenchug National University named after Mykhailo Ostrogradsky 

street Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Email: alina19970802@gmail.com 

The main processes of heating, humidity and soil are considered, which are to maintain an ideal climate for plants in a 

block-type greenhouse (heating, humidification, ventilation, lighting). 

Key words: macroclimate, greenhouse, automatic control system. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Через збільшення населення та  вичерпування  всіх видів ресурсів, все гостріше 

постає проблема забезпечення населення свіжими овочами [1]. I проблема не лише в кількості продукції, але i в 

її ціні. Тому надзвичайно необхідна систе-

ма автоматичного керування теплиць, котра 

зможе утримувати оптимальні режими тем-

ператури та вологості повітря протягом 

всього періоду росту рослин, адже світло, 

тепло, вологість, добрива – головні чинни-

ки котрі забезпечують максимальну вро-

жайність [2]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. Функціональною схемою 

CAK називається схема на якій зображенні 

функціональні елементи системи та зв'язки 

між ними. Функціональні елементи на схе-

мі позначаються у вигляді прямокутників в 

середині буквами, скорочено пишуть назву 

елемента. 3в'язки між елементами показу-

ють лініями, а ïx напрямки стрілками. 

На функціональній схемі CAK зображе-

ні такі основні елементи: КЕ – керуючий 

елемент (регулятор); РО – регулюючий ор-

ган (клапан); BM — виконавчий механізм 

(двигун); ОУ — об’єкт управління (тепли-

Рис.1 – Функціонально-структурна схема CAK по каналу регу-

лювання температури в теплиці 

  
Рис. 2 – Функціонально-структурна схема CAK по каналу регу-

лювання вологості в теплиці 
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ця); ПП — первинний перетворювач (датчик температури TCM- SO); задR – задане значення температури; оуR  

– температура повітря в теплиці; 
вимоузад

ТRRR ;  – значення температури що вимірюється;U – напруга 

керування; зб
F  – збурювача дія на ОУ. 

На функціональній схемі CAK зображені такі основні елементи: КЕ - керуючий елемент (регулятор); РО – 

регулюючий орган (клапан); BM — виконавчий механізм (двигун); OF –– об’єкт управління (теплиця ); ПП — 

первинний перетворювач (датчик вологості МіпіСар2 ); 
зад

U  – Задане значення температури; 
y

U  –  температу-

ра повітря в теплиці; узад UUR  φ – значення температури, що вимірюється; U – напруга керування; збF  

– збурювача дія на ОУ. 

Структурна алгоритмічна схема CAK являє собою графічне зображення динамічних властивостей функціо-

нальних елементів системи, яка описує математичну модель процесу управління. Вона показує з яких динаміч-

них типових ланок складеться система i як вони з’єднуються між собою.[2] 

Структурну алгоритмічну схему CAK складають користуючись функціональною схемою i передаточними 

функціями окремих елементів системи.[1,2] Елементи системи, які i на функціональній схемі, зображуються у 

вигляді прямокутників, а зв’язки між ними — лініями зі стрілками у відповідному напрямку. 

У графічні зображення елементів системи записують ïx передаточні функцій.[1] Проаналізувавши завдання i 

передаточні функції елементарних ланок отримаємо такі передаточні функцій для елементів системи: 

1) Передаточна функція об’єкту управління по каналу регулювання температури та вологості: 
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2) Передаточна функція регуля-

тора : 
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3) Передаточні функції датчи-

ків температури та вологи: 
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4) Передаточна функція вико-

наного механізму: 

s
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5) Передаточна функція регульованого орану: 

ss

k
SW PO

РО

18.1
)(   

ВИСНОВКИ: Проведено аналіз статичних i динамічних характеристик i визначено передаточну функцію 

об’єкта керування мікроклімату в теплиці. Регулювання мікроклімату в теплиці здійснюється за наступними 

каналами регулювання: температури теплоносія нижнього та верхнього рівня, вологістю повітря нижнього та 

верхнього рівня, регулюванням кута нахилу фрамуг.[1] 

Система автоматизації забезпечує регулювання Пl-закону по параметрам мікроклімату, індикацію техноло-

гічних параметрів, контури управління електроклапанами i контури управління електродвигунами. 
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Рис. 3 – Функціонально-структурна схема CAK по каналу регулюван-

ня температури 

  
Рис. 4 – Функціонально-структурна схема CAK по каналу  

регулювання вологи 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОИМПУЛЬСНЫХ КОЛЕБАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Маслов А.Г., Жовтяк И.И. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского  

г. Кременчуг, Украина. E-mail: innazhovtyak1988@gmail.com 

Описанные конструкция и принцип действия вибрационного рабочего органа для уплотнения бетонных изде-

лий, включая виброплиту. Составлена расчетная схема для исследования движения цепи, введены видоизменя-

емом коэффициенты разложения ряда Фурье, найденная периодическая смена мгновенного радиуса вращения в 

зависимости от геометрических параметров цепной передачи, определенны зависимости скоростей и ускорений 

пульсации цепи, мгновенный радиус вращения ведущей звездочки в функции угла оборота или времени. 

Ключевые слова: вибрационная плита, колебания, уплотняемая среда. 
 

RESEARCH OF VIBRO-IMPULSE VIBRATIONS USED IN THE PROCESS OF COMPACTING 

CONCRETE AND CEMENT-CONCRETE PRODUCTS 

A. G. Maslov, I. I. Zhovtyak 

Kremenchug National University named after Mikhail Ostrogradsky, Kremenchug, Ukraine. 

The described design and principle of operation of a vibrating working body for compacting concrete products, includ-

ing a vibrating plate. A computational scheme for studying the movement of the chain was compiled, the modifiable 

expansion coefficients of the Fourier series were introduced, the periodic change in the instantaneous radius of rotation 

was found depending on the geometric parameters of the chain transmission, the dependences of the velocities and ac-

celerations of the chain pulsations, the instantaneous radius of rotation of the leading sprocket as a function of the rota-

tion angle or time were determined. 

Key words: vibrating plate, vibrations, compacted medium. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современном строительстве 

необходимо совершенствование конструкций и обоснование рацио-

нальных параметров вибрационных машин. Для уплотнения бетон-

ных изделий и покрытий наибольшее распространение получили 

виброплощадки и поверхностные виброуплотняющие машины. Су-

ществующие вибрационные машины, в виде вибрационных прессов 

[1] и виброплощадок [2, 3] имеют сложную конструкцию и повы-

шенную энергоемкость, а самоходные виброуплотняющие машины 

[4], не обеспечивают проработку больших толщин уплотняемого 

слоя бетона.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рабочий ор-

ган для уплотнения бетонных смесей (рис.1), состоит из виброплиты 

1, подвешенной посредством упругих амортизаторов 2 к опорной 

плите 3, конструктивно связанной с ходовой тележкой 4. На вибро-

плите 4 смонтированы вибровозбудители колебаний 5 и 6, которые 

при помощи цепной передачи, выполненной в виде звездочек 7, 8, 9 

и цепи 10 с приводным электродвигателем 11.  Ходовая тележка 4 

перемещается по направляющим 12 при помощи винтовой передачи 

13. Работа предложенного рабочего органа осуществляется следую-

щим образом. Бетонная смесь 14 укладывается на основание 15. 

Включается электродвигатель 11 и привод ходовой тележки 4. Бла-

годаря наличию цепной передачи дебалансы вибровозбудителей 

колебаний 5 и 6 вращаются неравномерно и соответственно вибро-

плита совершает поличастотные виброимпульсные колебания. Это 

объясняется тем, что при огибании приводной звездочки 9 цепью 10 

её скорость не остается постоянной. Это объясняется тем, что при-

водной элемент представляет собой многогранник и звено цепи при 

набегании на него располагается по хорде, а не по окружности, ко-

торую описывает зуб звездочки (рис. 2). Поэтому при постоянной 

угловой скорости звездочки скорость цепи в направлении движения 

не остается постоянной. Движение цепи будет пульсирующим: 

ускоренным от положения от А до В и замедленным от В до С.   

Скорость движения цепи зависит от угла поворота ведущей звездочки  , т.е. от мгновенного радиуса вра-

щения ),(1 R который можно описать периодической функцией с периодом ),(1 R  012 . 

При этом периодическую с периодом 012  функцию ),(1 R  можно описать следующим уравнением: 

),cos()( 01011   RR при   
0101

 .                       (1) 

 
Рис. 1 – Общий вид вибрационного  

рабочего органа 

 
Рис. 2 – Расчетная схема для 

 исследования движения цепи 
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Функция ),(1 R  является периодической функцией с периодом 
01

2 , который отличается от периода 2 . 

Разложим функцию ),(1 R  в ряд Фурье [9]: 
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Видоизмененные коэффициенты разложения в ряд Фурье для функции ),(1 R  будут иметь следующий вид: 
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Подставляя значения коэффициентов 0a , ka  и kb  в выражение (2), найдем периодическое изменение мгно-

венного радиуса вращения в зависимости от геометрических параметров цепной передачи:  
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Анализ полученных выражений показывает, для определения в первом приближении с достаточной для ин-

женерных расчетов точностью скорости и ускорения пульсации цепи можно использовать первые два члена 

разложения ряда Фурье, стоящие в квадратных скобках, т.е. 
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ВЫВОДЫ. Анализ выражений показывает, что вибрационная плита предлагаемого вибрационного рабочего 

органа, совершая пространственные виброударные колебания, обеспечивает деформирование поверхности 

уплотняемой среды переменным амплитудно-частотным виброимпульсным воздействием, создающим эффек-

тивную проработку бетонных смесей и уплотнение их до показателей, требуемых технологическими нормами.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Волков С.А., Евтюков С.А. Строительные машины. СПб.: ДНК, 2012. 597 с.  

2. Назаренко І.І. Машини для виробництва будівельних матеріалів. К.: КНУБА, 1999. 544 с. 

3. Иткин А.Ф. Вибрационные машины для фор- мования бетонных изделий. К.: «МП Леся», 2009. 152 с.  

4. Маслов А.Г., Саленко Ю.С., Маслова Н.А. Исследование взаимодействия вибрирующей плиты с цементо-

бетонной смесью. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2011. 

Вип. 2 (67), частина 1. С. 93 – 98. 

 

 

ПОБУДОВА ФОРМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ  

Похила Д.М. 

Кременчуцький національний університ імені Михайла Остроградського 

Кременчук, Україна. E-mail: endi.kolt@gmail.com 

В роботі розглядаються такі моделі системного аналізу, як «чорна скринька» та формальна модель складу сис-

теми розглянутої автоматизованої системи пожежогасіння. За допомогою побудованих схем-таблиць можна 
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наочно відобразити функціонал системи.  

Ключові слова: система, модель системи, автоматизована система пожежогасіння, «чорна скринька». 

 

CONSTRUCTION OF A FORMAL MODEL OF AN AUTOMATED FIRE EXTINGUISHING SYSTEM 

Pohyla D. M. 

Kremenchuk National University named after Mykhailo Ostrogradsky, Kremenchuk, Ukraine. 

Email: endi.kolt@gmail.com 

The paper considers such models of system analysis as the "black box" and the formal model of the system of the con-

sidered automated fire extinguishing system. With the help of the constructed schemes-tables it is possible to display 

visually functionality of system. 

Key words: system, system model, automated fire extinguishing system, "black box". 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відображення системного підходу до складної системи. В роботі розглядаються 

такі моделі системного аналізу як «чорна скринька» та формальна модель складу автоматизованої системи по-

жежогасіння. Побудовані моделі наочно відображають функціонал системи. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Автоматизована система (АС) (англ. automated system) — 

сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує 

людина[1]. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі авто-

матизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) 

або їх поєднаннях[2]. 

Установка автоматизованого пожежогасіння з різними вогнегасними речовинами є найбільш ефективним 

засобом гасіння пожежі на сьогоднішній день. Показники системи служать для локалізації та гасіння вогнищ 

загоряння, не менш важливою метою є збереження людських життів і майна. 

 

Функції системи: 

1) Виявлення вогнища загоряння; 

2) Передача інформації на пристрої управління і 

контролю; 

3) Подача аварійних і попереджувальних сигналів; 

4) Здійснення пожежогасіння із застосуванням 

установок, що входять в систему.  

 

Основні етапи роботи системи: 

1) Виявлення пожежі; 

2) Подача сигналу на прилад управління; 

3) Включення системи оповіщення; 

4) Запуск системи пожежогасіння. 

 

Задля побудови формальної моделі системи при відсутності даних про її внутрішній устрій краще викорис-

товувати модель системи «чорна скринька».  

Чорна скринька — це термін, який використовується у техніці й кібернетиці для позначення об'єкта чи сис-

теми, принципи дії яких нічого невідомо, крім того, що певному вхідному сигналу відповідає певний вихідний 

сигнал. 

Чорна скринька є важливим елементом також у плануванні експерименту та в науці загалом. Використову-

ючи це поняття тисячі вчених світу отримують змогу використовувати відповідний рівень знань при дослі-

дженні об'єкта, необхідний для досягнення оптимального результату планування (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель «Чорна скринька». 

 

Дана модель показує взаємодію системи із зовнішнім середовищем При побудові даної моделі не врахову-

ється внутрішній склад системи, достатньо знати входи і виходи системи. Для автоматизованої системи поже-

жогасіння модель «чорна скринька» представлена на таблиці 1. 

Як показала таблиця, бажаними входами системи є: вогнегасна речовина, вогнище загоряння, оператор і 

справність всіх елементів системи. Наявність цих елементів забезпечує ліквідацію і локалізацію вогнища заго-

ряння, забезпечення пожежної безпеки людей та майна, а також контроль і захист технічного обладнання. У 

разі збою в протипожежної сигналізації, перешкод електромережі система може помилково спрацювати. І не 

спрацювати, якщо несправна пускова система або датчик[4]. 

Побудова формальної моделі складу системи обумовлена вхідними в неї елементами і підсистемами, вона не 

розглядає зв'язку між ними. Проаналізувавши склад установок пожежогасіння [3], побудовано модель складу 

системи (рис.2). 
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Таблиця 1 

Бажані входи 

Автоматизована 

система пожежо-

гасіння 

Бажані виходи 

Оператор Ліквідація місця спалаху/вогнища 

Місце спалаху/вогнища Локалізація місця спалаху/вогнища 

Вогнегасна речовина 

Забезпечення пожежної безпеки людей 

та майна 

Всі елементи працюють  

Контроль та захист технічного обладна-

ння 

Небажані входи Небажані виходи 

Неспрацювання протипожежної 

сигналізації  Хибне спрацьовування 

Перешкоди електромережі Невмикання системи 

Людьський фактор Відмова системи 

Несправність датчиків   

Неспавність пускової системи   

 

Кожна із зазначених на рисун-

ку 2 підсистема володіє набором 

елементів, що характеризують в 

сукупності своє призначення в 

системі. Наприклад, підсистема 

засобів виявлення пожежі та її 

елементи служать для визначення 

джерела загоряння і передачі спо-

віщення елементів підсистеми пе-

редачі сповіщень, які, в свою чер-

гу, служать сполучною ланкою 

для включення систем оповіщення 

та пожежогасіння. Підсистема до-

ставки вогнегасних речовин за-

безпечує подачу вогнегасної речо-

вини до джерела загоряння[4]. 

ВИСНОВКИ. Розроблені моделі системи наочно відображають склад системи пожежогасіння, а також дає 

повне уявлення про послідовність взаємодії окремо взятих елементів системи пожежогасіння. На підставі цих 

моделей можливо розробити автоматизовану систему пожежогасіння. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ РОТОРА 

ВІТРОКОЛЕСА  

Ситнік В.Ю. 

Кременчуцький національний уніерсит імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна.  

Запропоновано математичну модель оцінки часу включення двигуна приводу кута пітчу лопаті відповідно до 

зміни швидкості вітру і навантаження, яка дозволяє враховувати тимчасові особливості підготовки системи до 

зовнішніх впливів з метою своєчасної установки положення лопатей на необхідний кут для підвищення стабі-

льності частоти обертання ротора вітроколеса. 

Ключові слова: система, модель системи, вітрогенератор. 

 

 

 
Рисунок 2 – Формальна модель складу системи. 
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MODEL OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR THE ANGULAR SPEED OF THE ROTOR OF 

THE WIND WHEEL 

Sitnik V. 

Kremenchuk National University named after Mykhailo Ostrogradsky, Kremenchuk, Ukraine. 

The paper proposes a mathematical model for estimating the engine start time of the blade pitch angle drive according 

to the change of wind speed and load, which allows to take into account the temporal features of the system preparation 

for external influences in order to timely set the blade position to the required angle. 

Key words: system, system model, wind generator 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В даний час управління ВЕУ виконується на основі критерію з підтримки номі-

нального значення кутової швидкості вітроколеса за рахунок зміни кута положення лопатей. 

Такий підхід не забезпечує оперативності розробки керуючих впливів, спрямованих на підтримку номіналь-

ного значення кутової швидкості в умовах змінних метеорологічних і електроенергетичних умов, що негативно 

відбивається на показниках надійності складових частин сучасних ВЕУ, і на енергоефективності технологічно-

го процесу. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі [1] запропоновано математичну модель оцінки 

часу включення двигуна приводу кута пітчу лопаті відповідно до зміни швидкості вітру і навантаження, яка 

дозволяє враховувати тимчасові особливості підготовки системи до зовнішніх впливів з метою своєчасної уста-

новки положення лопатей на необхідний кут для підвищення стабільності частоти обертання ротора вітроколе-

са. Результати тестування запропонованої математичної моделі для різних комбінацій зміни швидкості вітру і 

потужності споживаної електроенергії показали, наступне: 

- максимальне запізнювання спостерігається в разі, коли швидкість вітру змінюється в більшу сторону, а 

споживана потужність в сторону зменшення; 

- запізнення, яке може вплинути на збільшення часу перехідного процесу, спостерігається при зміні швид-

кості вітру в більшу сторону, при цьому потужність споживаної електроенергії залишається на попередньому 

рівні; 

- запізнення, яке може вплинути на збільшення часу перехідного процесу, спостерігається при зміні потуж-

ності споживаної електроенергії в меншу сторону, а швидкість вітру є постійною. 

Таким чином, даний фактор можна розглядати як деяке постійне запізнення в управлінні вітроенергетичною 

установкою. 

Для аналізу впливу часу запізнювання по прийняттю управляючих впливів на ефективність функціонування 

вітроенергетичної установки (ВЕУ) в роботі за допомогою Simulink-моделі проведено моделювання регулю-

вання кутової швидкості вітроколеса з запізненням на основі отриманих результатів тестування формули 

оцінки часу включення пристрою для розвороту лопатей. Рішення такого завдання полягає в описі системи ди-

ференціальних рівнянь з запізнілим аргументом, на основі якої побудована Simulink-модель системи автома-

тичного регулювання з постійним запізненням.  

Функціональна схема вітроенергетичної установки як об'єкта регулювання приведена на рис. 1, де прийняті 

наступні позначення: V (t) - швидкість вітру; α (t) - кут повороту лопаті;Mкр
Л
 (t) – обертальний момент, ство-

рюваний лопастю; Mкр
P
 (t) – сумарний обертальний момент, створюваний ротором ВЕУ, Ω(t) – кутова швид-

кість обертання ротора; Iн(t) – струм навантаження електрогенератора. 

Загальний вигляд диференціального рівня вітроустановки 𝐽
𝑑𝛺

𝑑𝑡
= 𝑀𝑘𝑝 − 𝑀𝑐, де Мкр – обертальний момент, Мс 

– електромагнітний момент (момент опору). Величина електромагнітного моменту визначення зі співвідношен-

ня: 

𝑀𝑐 =
𝑃ем

𝛺
=

3𝐼2𝑟

𝑠

𝛺
     (1) 

де Ω– кутова швидкість обертання ротора; I – струм ротора; r – активний опір фази обмотки статора; s – ко-

взання асинхронного генератора [13]. Так як P=I 
2
r – споживана потужність, а s ≈ 0350, [13]. то вираз (1) буде 

мати наступний вигляд: 

 𝑀𝑐 =
3

𝑠𝛺
𝑃 = 86

𝑃

𝛺
      (2) 

Виконано опис диференціального рівняння залежності кутової швидкості вітроколеса від швидкості вітру і 

кута положення лопаті з урахуванням наведеного моменту інерції: 𝐽
𝑑𝛺

𝑑𝑡
= 0,4

𝑉2

𝛼
− 𝑀𝑐 або відповідно до (2) 

 𝐽
𝑑𝛺

𝑑𝑡
= 0,4

𝑉2

𝛼
− 86

𝑃

𝛺
      (3) 

де V – швидкість вітру; α – кут положення лопаті; P – потужність споживаної електроенергії. Отримане ди-

ференціальне рівняння є нелінійним, що ускладнює його моделювання для аналізу регулювання кутової швид-

кості вітроколеса. При розкладанні нелінійних функціональних залежностей, що входять в ліву і праву частину 

диференціального рівняння в ряд за ступенями відхилень, зберігаються тільки величини цього порядку. Відхи-

лення координат від значень, що відповідають рівноважному стану, характеризують рух об'єкта (кутову швид-

кість вітроколеса Ω) і є: ΔV - відхилення швидкості вітру; Δα – відхилення кута положення лопасті; ΔP – відхи-

лення потужності споживаної електроенергії. Представим поточні координати об'єкта через відхилення: V =V0 

+ ΔV; α= α0 +Δα; P =P0 + ΔP; Мкр=Мкр.0+ΔМ кр або  
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𝑀кр(𝛼; 𝑉) = 𝑀кр0 +
𝜕𝑀кр

𝜕𝛼
𝛥𝛼 +

𝜕𝑀кр

𝜕V
𝛥𝑉; 𝑀кр(Ω; Р) = 𝑀с0 +

𝜕𝑀с

𝜕Ω
𝛥Ω +

𝜕𝑀с

𝜕Р
𝛥Р; 

 

  
Рисунок 1 – Функціональна схема об'єкта управління 

 

З урахуванням цих залежностей і після обчислення похідних і підстановки чисельних значень отримуємо: 

𝐽
𝑑ΔΩ

𝑑𝑡
+

86𝑃

Ω0
′ ΔΩ − (0,4

𝑉0
2

𝛼0

)

′

ΔΩ = 0,4
𝑉0

2

𝛼0
′

Δ𝛼 + 0,4
𝑉0

2′

𝛼0

Δ𝑉 −
86𝑃

Ω0
′ ΔΩ −  

86𝑃′

Ω0

ΔP 

Управління кутовий швидкістю вітроколеса здійснюється зміною кута положення лопаті α. Диференціальне 

рівняння для кута положення лопасті має вигляд: 
𝑑Δα

𝑑𝑡
= (Ω𝑡 − Ω𝑁) . Диференціальне рівняння кутової швид-

кості вітроколеса (3) в лівій частині містить наведений момент інерції J. У правій частині диференціального 

рівняння кута положення лопасті також присутня кутова швидкість вітроколеса. Отже, з урахуванням наведе-

ного моменту інерції J диференціальне рівняння для лопасті: 
𝑑Δα

𝑑𝑡
= (Ω𝑡 − Ω𝑁)𝐽. Таким чином, система диферен-

ціальних рівнянь для системи автоматичного регулювання буде мати вигляд: 

{

𝑑ΔΩ

𝑑𝑡
− 0,007ΔΩ = −0,0000002Δ𝛼 + 0,000001Δ𝑉 − 0,000005Δ𝑃,

𝑑Δα

𝑑𝑡
= (Ω𝑡 − Ω𝑁)𝐽

  (4) 

ВИСНОВКИ. Виведено лінійне, диференціальне рівняння кутової швидкості вітроколеса з постійними кое-

фіцієнтами відповідно до зміни швидкості вітру, потужності споживаної електроенергії, кута положення лопаті 

і з урахуванням інерційності відмінністю якого від існуючих диференціальних рівнянь є можливість обліку та-

ких основних параметрів роботи вітроустановки як швидкість вітру, потужність споживаної електроенергії , кут 

атаки лопаті і інерційність системи. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Мета цiєї роботи визначити основну організаційну структуру підприємства, та 
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загальні складові інформаційної системи підприємства з торгівлі залізничними вагонами. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основним завданням підприємства по торгiвлi залiзничними 

вагонами є пошук вигiдних, та якiсних пропозицiй на ринку для продажу їх своїм клiєнтам. Підприємство по-

винно мати досвiдчених спецiалiстiв якi якiсно виконувати свої обовязки, та оперативно вирiшувати проблеми. 

Організаційна структура підприємства з торгівлі залізничними вагонами – системна організація та підпорядко-

ваність з координованими і інформаційними зв’язками, розподіл функцій управління по різним рівням і 

підрозділам ієрархії управління [1]. Підприємство яке досліджується, має таку організаційна структуру (см. ри-

сунок 1): директор, бухгалтер, менеджер, юрист-консультант, водiй та робочий персонал. Функціональний 

поділ праці розрізняється за роллю окремих груп працівників у процесі надання послуг в підприємства з 

торгівлі залізничними вагонами [2]. Структура документальних потоків інформаційноїї системи підприємства 

повинна включати документи щодо продажу-купівлі вагонів та юридично-правового забезпечення, що підтри-

мує основну діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Структура підприємства 

 

Загальні складові інформаційної системи мають складатися із таких компонентів: комп’ютерна мережа 

Ethernet, що включає робочі станції директора, бухгалтера, менеджера, юрист-консультанта. Системне програ-

мне забезпечення – операційна система Windows, або інша безкоштовна, що має забезпечити функціонування 

веб-браузера та програмного забезпечення інформаційної системи підприємства по торгівлі залізничними ваго-

нами.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, джерела документальних потоків інформаційної системи підприємства з торгів-

лі залізничними вагонами включають чотири складові, що забезпечено робочими місцями у типовій найпоши-

ренішій мережі Ethernet, операційну систему. Інформаційна система підприємства з торгівлі залізничними ва-

гонами може бути перенесена на безкоштовну операційну систему, що дасть економічний ефект у використанні 

коштів підприємства з торгівлі залізничними вагонами.  
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Наводиться організаційна структура підприємства з виробництва автозапчастин та наведені основні інформа-

ційні потоки щодо розробки інформаційної системи на базі локальної мережі. 
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The results of the study is organizational structure of the auto parts manufacturing enterprise and the main information 

flows on the development of the information system based on the local network are given. 
Key words: information system, structure, local area network. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Мета даної роботи з’ясувати основну організаційну структуру підприємства, та 

загальні складові інформаційної системи підприємства з виробництва автозапчастин. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основним завданням підприємства з виробництва автозапчас-
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тин є виробництво автомобільних запчастин на професійному рівні з використанням матеріалів, обладнання та 

можливостей висококваліфікованого персоналу на основі збору, інтерпретації та збереження документів інфо-

рмаційною системою підприємства. Організаційна структура підприємства з виробництва автозапчастин – сис-

темна організація та підпорядкованість з координованими і інформаційними зв’язками, порядок розподілу фун-

кцій управління по різних рівнях і підрозділах управлінської ієрархії [1]. Тому інформаційна система підприєм-

ства яке досліджується, повинна забезпечувати доступ працівників до впорядкованої інформації на безпечному 

рівні за такою організаційною структурою: директор, інженер-програміст, інженер з якості, обслуговуючий 

профільний персонал та секретар [2]. Функціональний поділ праці розрізняється за ролями та обов’язками 

окремих груп працівників. Основний потік документів створюється зв’язками між основною групою працівни-

ків підприємства, що вповноважені вести документальну звітність: директор та деякий персонал другого рівня 

впорядкованості.  

 
Рисунок 1 – Структура підприємства з виробництва автозапчастин 

 

Загальні складові інформаційної системи підприємства з виробництва автозапчастин, мають складатися з 

таких компонентів: комп’ютерна мережа Ethernet 100 BASE – TX, що має щонайменше чотири робочі станції: 

директора, інженера з якості та інженера-програміста, та додатково секретаря і бухгадтера [3]. Системне про-

грамне забезпечення – операційна система Windows, або безкоштовна, має забезпечити функціонування робо-

чих місць посадовців підприємства, до яких відносяться веб-браузер та програмнє забезпечення інформаційної 

системи підприємства з виробництва автозапчастин. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, інформаційна система підприємства з виробництва автозапчастин включає чо-

тири робочі станції у типовій мережі Ethernet 100 BASE – TX, програмне забезпечення інформаційної системи 

підприємства та операційна система. Робочі місця можуть бути перенесені на безкоштовну операційну систему, 

що дасть додаткову економію коштів. 
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МОДЕЛЮВАННЯ АВТОХВИЛЬ У ШАРАХ ЖЕЛАТИНОЗНОЇ СУБСТАНЦІЇ  
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Приводяться результати досліджень формування автохвиль в математичній багатошаровій моделі ансамблю 

нейронів желатинозної субстанції спинного мозку. Виявлено, що при певних умовах збудження нейронів та при 

наявності патологічних зон у шарах моделі можуть виникати автохвилева активність, що не згасає у часі. 

Ключеві слова: модель, нейрони, процес збудження, автохвилі, ревербератор. 

 

SIMULATION OF AUTOWAVES IN THE LAYERS OF GELATINOUS SUBSTANCE  
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The results of research on the formation of autowaves in a mathematical multilayer model of the ensemble of neurons of 

the gelatinous substance of the spinal cord are presented. It was found that under certain conditions of excitation of neu-

rons and in the presence of pathological zones in the layers of the model, autowave activity can occur, which does not 

fade in time. 

Key words: model, neurons, excitation process, autowaves, reverberator. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У спинному мозку (СМ) деполяризація первинних аферентів (ДПА) формується 

нейронами желатинозної субстанції (ЖС), розташованими в II – III шарах дорсальних рогів спинного мозку 

(СМ). Це порівняно маленькі нейрони (Н) з розміром 5 мкм, які щільно упаковані та мають короткі аксони. 

Збудження нейронів ЖС не викликає збудження великих нейронів першого та четвертого шарів, тому їх актив-

ність не виходить за межі ЖС, но можуть поширюватися на сусідні Н [1].  

Автохвилеві явища розвиваються в активних середовищах, які мають певний запас енергії. Поширення та-

ких хвиль відбувається за естафетним принципом: хвиля відтворюється в кожній точці середовища та переда-

ється через середовище без загасання. Проходження хвилі збудження веде до тимчасової втрати її активності, 

але вже після відновлення градієнта енергії автохвилі можуть виникнути знову. При зіткненні автохвиль вони 

анігілюють та зникають. Важливо, що автохвилі можуть проявляти свою дію як в нормальних нейрональних 

системах [2], так і в пухлинах [3]. 

Оскільки залишкова активність в шарах нейронів, що формують пресинаптичне гальмування може приводи-

ти до тривалого гальмування сенсорної інформації, що прямує з рецепторів до вставних нейронів СМ, відповід-

но, в задачу дослідження входило вивчення можливості формування тривалих ревербераторів збудження в сис-

темі нейронів ЖС. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для розв'язання задачі було розроблено програмну модель на 

TurboPascal 7.0. Модель включала розширену нейрональну 10-шарову решітку 100 х 200 елементів, кожен НЖС 

знаходився в її вузлах. Попередньо для даної моделі були прийняті такі умови: 1) вага зв'язку сусідніх НЖС 

була пропорційна 1/r
2
 (де r – відстань між нейронами); 2) відстань між найближчими сусідніми НЖС постійна 

та дорівнює 10 мкм; 3) крок часу відліку електричних реакцій нейронів – 0,2 мс; 4) швидкість поширення сиг-

налів в аксонах нейронів ЖС – 1 м/c; 5) при досягненні збуджуючого постсинаптичного потенціалу (ЗПСП) ве-

личини в 60% від свого максимального значення нейрон генерує розряд, що поширюється вже далі до сусідів; 

6) на поверхні мозку відбувається підсумовування електротону нейронів, що виражається у формуванні; 7) аб-

солютний рефрактерний період нейронів ЖС складає 3 мс. 

Також у моделі можна було активувати будь-який нейрон (шар, ряд, місце) моделі. Верхній шар моделі (від-

повідала «поверхні» СМ, де реєструють сумарні потенціали мозку) проявляв сумарний ВПСП, величина якого 

лінійно зменшувалася від «глибини» залягання активованих нейронів. Щільність сірого кольору була пов'язана 

з величиною ЗПСП в даному місці (у нашому випадку 100% ЗПСП відповідав чорний колір). Для оцінки ефек-

тивності збудження використовували сірий колір з градацією у 256 варіантів. 

Досліди на математичній моделі показали, що при збудженні поодиноких нейронів решітки в її середніх ша-

рах – на поверхні виникали кола збудження, що безупинно поширюються до країв системи (моделі). Така хвиля 

відповідає руху збудження в активному середовищі (автохвилі). Загальний характер кругових хвиль, які ство-

рювалися локальним збуренням, добре відоме для активних середовищ. При проходженні фронту активності по 

НЖС моделі відбувалося тимчасове згасання їх активності. При активації двох нейронів моделі спостерігалося 

утворення максимумів активності в 100% за потужністю ЗПСП на кордоні зіткнення двох зустрічних хвиль. 

Максимуми зсувалися при зсуві точки активації (другий нейрон) в ту або іншу сторону в залежності від почат-

кових умов позиції другого нейрона або часу їх активації. 

Аналогічним чином, фронти збудження просувалися вглиб моделі, до тих пір, поки хвиля не проходила че-

рез всі вузли решітки та повністю зникала. Якщо утворення збудження проводилося одночасно у різних шарах, 

то проявлялося блокування хвиль на середині відстані від точок активації моделі, що відповідає відомим яви-

щам зупинки спіральної хвилі [4]. При неодночасній активації нейронів хвиля збудження могла навіть блокува-

ти активацію нейронів у другій точці моделі. 

Відомо, що через ЖС проходять аферентні волокна, що йдуть у глибинні шари СМ. Морфологічно, ці во-

локна оточені з усіх боків нейронами ЖС, що своїми аксонами формують деполяризацію аферентів гальмуючи 

приток сигналів. Тобто, джгут аферентів утворює у шарах ЖС зону що мовчить – функційну дірку. При наяв-

ності зони з тимчасово деполяризованими нейронами, що знаходяться поруч з «діркою» (її прикладом можуть 

бути нейрони в патологічному стані або місце проходження аферентних волокон крізь II та III – в нижні шари 

СМ) в залежності від місця активації виникали ревербератори або неперіодичні джерела активності з ав-

топідтримкою. У першому випадку кругова частота ревербератора залежала від величини «дірки», навколо якої 

обертався вихор. Оскільки активність ревербератора визначалася фронтом, то кількість шарів моделі не грав 

ролі в характері його функціонування. 

Важливим став той факт, що навіть тимчасово блоковані нейрони ЖС (наприклад, за рахунок попередньої 

активації), могли утворити нове «око» ревербератора, причому швидкість переміщення хвилі навколо цього 

нового центра залежав як від часу абсолютної рефрактерності, так і лінійної величини цього утвореного центру 

збудження. 

Характерною рисою для моделі стали явища переносу активності з нижніх шарів (при активації у них ней-

рональних одиниць) до верхніх, та навпаки. Утворені хвилі активності формували складні геометричні фігури, 

які (за рахунок наявності змінних параметрів ваги зв'язку) завжди мали нову форму, яка ніколи не повторюва-

лася. 

Розглядаючи приведені дані, треба згадати, що ушкодження гальмівних нейронів у головному мозку може 

викликати епілептичні синдроми [5], причому, частота судом у самому припадку може сильно варіювати. Дати 

точну оцінку та назвати точку формування вигнища припадку досить складно (за винятком тих випадків, коли 
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судоми утворюють новоутворення, які можна виявити за допомогою рентгенівських томографів) [6]. 

Очевидно, що формування ревербераторів, особливо у тих нейрональних системах, які цілеспрямовано на-

правлені на гальмування сенсорного притоку по інтегративних та мотонейронів, може утворювати циклічну 

дію збудливого характеру на вихідні ефекторні системи організму. 

Наші дані показали, що причиною розвитку автохвиль у шарах ІІ та ІІІ СМ, що виконують виключно галь-

мівну задачу, можуть біти як тимчасові зміни у формуванні рефрактерного періоду таких нейронів, так і крити-

чні точки шарів, якими можуть бути всі місця проходчення первинних аферентів у більш глибинні структури 

мозку. 

Моделювання таких процесів показало, що в залежності від геометричних розмірів дірки у шарах (що слу-

гувала «оком» для ревербератора) частота ревербератора була від десятків, до одиниць Гц. Єдиним істотним 

параметром, що визначав життєздатність такого утворення, виявився рефрактерний період нейронів: збільшен-

ня його приводив до зриву безперервної генерації нейрональної активності при будь-якій формі автохвилі. Тоб-

то, можна припустити, що впливаючи на іонний склад нейронного оточення можна змінювати часові параметри 

періодичних судом або навіть їх повністю блокувати. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄМНОЇ ПОВЕРХНІ ЗА РАДІАЛЬНИМИ ПЕРЕТИНАМИ ФІГУРИ 
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м. Париж, Франція 

Наведена можливість моделювання тривимірної поверхні за допомогою радіальних перетинів об’ємної фігури. 

Застосування подвійної поліноміальної апроксимації та комбінованої системи координат дозволяє описати мо-

дель складної поверхні за допомогою матриці коефіцієнтів відносно невеликої розмірності. 

Ключові слова:, радіальний перетин, тривимірна поверхня, поліноміальна апроксимація. 

 

SIMULATION OF THE VOLUME SURFACE ACCORDING TO THE RADIAL SECTIONS OF THE 

FIGURE 

Yurko O., Kukharenko D., Tihomirova D. 

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University 

Provorova-Kim M. 

Paris, France 

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

The possibility of modeling a three-dimensional surface using radial sections of a three-dimensional figure is given. The 

use of a double polynomial approximation and a combined coordinate system allows to describe a model of a complex 

surface using a matrix of coefficients of relatively small dimension. 

Key words: radial section, three-dimensional surface, polynomial approximation. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Застосування комп’ютерного планування в хірургії на високоточних анатоміч-

них віртуальних моделях може значно зменшити ризик післяопераційних ускладнень, прискорити і спростити 

роботу лікаря, допомогти йому уникнути власних помилок, підготувати лікаря до можливого виникнення неба-

жаних ситуацій за рахунок знання точної геометрії та просторових взаємовідносин структур області оператив-

ного втручання. Тому створення об’ємної поверхні за радіальними перетинками біологічної фігури є актуаль-

ною задачею. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Якщо фігура не має різких вигинів та впадин, то відтворити її 

об’ємну форму можливо за допомогою радіальних перетинів. Відповідні перетини можливо отримати за допо-
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могою фотографічної зйомки при обертанні фігури на фіксовані кути. В залежності від поглинаючої здатності 

матеріалу фігури фотофіксацію перетину бажано робити на контрастному фоні: світлий фон при темній повер-

хні фігури, або темний фон при підсвічування переднього плану фігури. Це дозволить застосувати бінарну об-

робку зображення для виділення контуру фігури та визначення координат радіального перетину. В результаті 

маємо набір даних у комбінованій системі координат для визначених кутів перетину θ:  ,z f r  . Вхідними 

даними є полярна система координат в площині основи ху фігури  ,r  , а вихідними даними є висота фігури z. 

Якщо фігура має вісь симетрії, то зручно її розмістити у початку координат площини ху. Отже дискретні коор-

динати r будуть мати як додатні так і від’ємні значення відносно осі симетрії фігури. 

Були отримані графічні залежності шести перетинів фігури з дискретністю у 30°. Для обробки даних було 

використано програму Labview. Криві, що відповідають перетинам, були апроксимовані поліномами 8-го сту-

пеню, що забезпечило прийнятну точність співпадання. Далі отримані коефіцієнти A були повторно апрокси-

мовані поліномами 5-го ступеня для можливості завдання довільного кута перетину. В результаті була отрима-

на матриця коефіцієнтів апроксимації В. На рис. 1 наведений фрагмент блок-діаграми, що реалізує зазначені дії. 

 

 
Рисунок 1. – Фрагмент програми для обробки вхідних даних та поліноміальної апроксимації поверхні 

 

В результаті була отримана аналітична залежність, що для довільної точки довільного перетину дозволяє 

отримати висоту поверхні: 
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Але для відтворення повної поверхні фігури та аналізу фрагментів фігури зручно користуватися декартовою 

системою координат. Тому було створено віртуальний прилад, що дозволяє задавати звичайним способом ко-

ординати в площині ху, та отримувати відповідні висоти фігури (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Фрагмент програми для перетворення вхідних полярних координат для перетинів до декартової 

системи 
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Рисунок 3 – Відтворена 3-D поверхня фігури у декартовій системі координат за рівняннями радіальних перети-

нів 

 

ВИСНОВКИ. В результаті на основі фронтальних зображень фігури, виконаних під різними кутами, що 

утворюють розгорнутий кут, запропонована методика отримання тривимірної поверхні за допомогою поліномі-

альної апроксимації. Для даного випадку відтворення поверхні забезпечує матриця коефіцієнтів розмірністю 

9×6. За необхідністю, підвищення точності розрахунків досягається збільшенням кількості складових ряду та 

кількості зроблених радіальних перетинів фігури. 
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОЕФІЦІЄНТІВ ВИХОДУ КОНДИЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 

БАГАТОПРОДУКТОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

Руденко М.С., Оксанич І.Г.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

м. Кременчук, Україна. Е-mail: M.rudenco.lead@gmail.com 

Отримала подальший розвиток розробка математичних моделей коефіцієнтів виходу кондиційних продуктів.  

Були проведені дослідження по визначенню закону розподілу коефіцієнтів виходу кондиційних продуктів на 

основі статистичних даних. Також досліджена можливістьвикористання ARІMA-моделей для моделювання по-

слідовностей значень коефіцієнтів виходу кондиційних продукті. Це дає можливість використати результати 

даного дослідження при розробці системи імітаційного моделювання процесу багатопродуктового виробництва.  

Ключові слова: коефіцієнт виходу, кондиційний продукт, ARІMA-модель, багатопродуктове виробництво 

 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF CONDITIONED PRODUCTS’ YIELD FACTORS 

FOR MULTICOMMODITY PRODUCTION  

Rudenko M., Oksanych I.  

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

The development of mathematical models of conditioned products’ yield factor for multicommodity production was 

improved. Researches have been conducted to determine the distribution law of yield factors of conditioned products on 

the statistical data basis. The possibility of using ARIMA-models for modeling sequences of yield factors values of 

conditioned products is also researched. The research results can be used for development of process simulation system 

of multicommodity production. 

Key words: yield factor, conditioned product, ARIMA-model, multicommodity production 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В загальній системі управління підприємством особливе місце займає операти-

вне управління, основним завданням якого являється організація планомірного руху виробництва з метою за-

безпечення випуску продукції в установлені терміни і з найкращими економічними показниками [1]. В ієрархії 

задач управління виробництвом оперативне управління розміщується на самому нижньому рівні і відіграє роль 

посередника між плануванням і виробництвом. 

Вплив випадкових збурень на хід виробничого процесу призводить до відхилення фактичного ходу вироб-

ництва від запланованого, до розузгодження різних стадій виробництва, що тягне за собою певні втрати. Для 
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зменшення цих втрат необхідно приймати спеціальні оперативні заходи щодо покращення узгодженості стадій 

виробничого процесу [2]. Особливо це актуально для багатопродуктових виробництв. Основним завданням по 

оперативному управлінню таким виробництвом є визначення оптимальних об’ємів і наменклатури продуктів, 

що запускаются в виробництво з врахуванням міжопераційних запасів і поточного стану виконання плану ви-

пуску готової продукції. Неможливість вирішення цього завдання аналітичними методами зумовлює доціль-

ність використання для цього методів імітаційного моделювання виробничого процесу [3,4]. 

При розробці системи імітаційного моделювання ходу виробництва виникає необхідність в моделюванні ко-

ефіцієнтів виходу кондиційних продуктів, як показника, що інтегрує вплив на процес різноманітних випадко-

вих факторів. При цьому є дві можливості: моделювати коефіцієнт виходу як випадкову величину, що має пев-

ний закон розподілу, або ж моделювати послідовність значень коефіцієнтів виходу за допомогою методів теорії 

часових рядів [5]. Необхідно зазначити, що вирішення задач оперативного управління багатопродуктовим ви-

робництвом пов’язано, основним чином, з високим рівнем стохастичності виробництва, недостатнім рівнем 

автоматизації планово-облікових робіт, відсутністю системного математичного опису виробничих процесів і 

алгоритмів ефективного управління. Все це призводить до зниження якості управління, і, як наслідок, до зни-

ження ефективності виробництва в цілому. Тому на сьогодні актуальними є задачі розробки моделей, методів, 

алгоритмів, з допомогою яких, в умовах наявності невизначеності, стануть можливими організація регулярного 

і своєчасного забезпечення достовірною інформацією про хід виробництва управляючих органів, синтезу раці-

ональних управлінських рішень і оцінка можливих наслідків реалізації цих рішень. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В процесі виробництва кожен технологічний агрегат підлягає 

впливу неконтрольованих випадкових чинників, інтегральний вплив яких пропонується враховувати за допомо-

гою коефіцієнту виходу кондиційних продуктів (КВКП), який являє собою відношення кількості отриманих 

кондиційних напівпродуктів до загальної кількості оброблених напівпродуктів. Знаючи закон розподілу або 

закономірність появи значення цього коєфіціенту для досліджуваного процесу, ми можемо генерувати його 

значення при виконанні імітаційного моделювання. 

Відомо, що більшість результатів спостережень за різноманітними процесами, які зустрічаються у природі, 

розподілені за нормальним законом, або наближаються до нього. Нормальним називають розподіл ймовірнос-

тей неперервної випадкової величини, яке описуєтся функцією щільності  
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де   – математичне сподівання,   - середнє квадратичне відхилення. 

Тому логічно буде перевірити розподіл ряду значень саме за цим законом, тобто перевірити нульову гіпоте-

зу: генеральна сукупність розподілена за нормальним законом. І достатньо знати ці два параметри, щоб задати 

нормальний розподіл та генерувати КВКП під час імітації процесу 

Перевірка гіпотези виконується за допомогою спеціально підібраної випадкової величини – критерію Пірсо-

на.  
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де s – кількість інтервалів, in - емпірична частота і-го інтервалу, 
'

in - розрахована теоретична частота. 

Перевірка базується на порівнянні емпіричних (дані спостережень) та теоретичних (розраховані для ідеаль-

ного розподілу) частот. Зазвичай емпіричні та теоретичні частоти відрізняються, тому потрібно дослідити, чи 

випадкова ця різниця. Якщо різниця не випадкова (значима) то гіпотезу про те, що ряд розподілений за норма-

льном законом відхиляють. Очевидно, що чим менша різниця емпіричних та теоретичних частот, тим менша 

величина критерію, і тим ув більшій мірі даний розподіл наближаєтся до нормального. 

Для даного дослідження були використані послідовності значень КВКП для трьох видів продукції (далі позна-

чених як Х1, Х2, Х3). Побудовані гістрограми частот для розглядаємих рядів разом з теоретичною кривою нор-

мального розподілу наведені на рис. 1–3. 

                       
       Рисунок 1                           Рисунок 2                           Рисунок 3 

З рисунків видно, що обчислені частоти близькі до нормального розподілу, проте необхідно провести тесту-

вання гіпотези про нормальний закон розподілу.  
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Процедура синтезу ARIMA-моделей 

включає наступні основні етапи: 

1. Ідентифікація моделі ARIMA 

(p,d,q). 

2. Оцінка коефіцієнтів моделі. 

3. Діагностична перевірка адекватно-

сті моделі. 

Розглянемо більш детально кожен з 

цих этапів. 

На этапі ідентифікації ARIMA-моделі 

з’ясовується структура моделі, тобто значення параметрів p, d і q. На першому кроці необхідно з’ясувати, чи 

нагадує досліджуваний часовий ряд стаціонарний. Для цього аналізуються вибіркові автокореляційні та частко-

ві автокореляційній функції. Якщо їх поведінка доводить нестаціонарність процесу, робиться спроба приведен-

ня даного ряду до стаціонарного шляхом взяття послідовних різниць і дослідження поведінки тих же функцій 

для видозмінених рядів. Далі, аналізуючи для стаціонарного ряду поведінку вибіркових автокореляційної и час-

ткової автокореляційної функцій, приймається рішення про кількість параметрів оператора авторегресії p і опе-

ратора ковзного середнього q. Методика ідентифікації добре описана в [6]. 

Розглянемо застосування цієї методики для синтезу моделі для ряду Х1. Вибіркові автокорреляційна и част-

кові автокорреляційна функції цього ряду, наведені на рис. 4-5 відповідно. 

                 
                 Рисунок 4                                             Рисунок 5     
 

Проаналізувавши графіки вибіркової автокореляційної та часткової автокореляційних функцій, можна зро-

бити висновок, що подібне поводження відповідає процесам типу ARIMA (1,0,1) або ARIMA (2,0,1) 

Для оцінювання параметрів моделей використані можливості пакету „Statgrafics for Windows”. Щоб враху-

вати не нульовий середній рівень коливань КВКП, до моделі слід внести константний параметр. Результати 

оцінювання параметрів моделі для ряду Х1 наведені нижче. 

 
 

Автокореляційні та часткові автокореляційні функції залишків для ряду Х1, знаходяться в межах їх допус-

тимих помилок (їх значення близькі до нуля), що говорить про те, що модель подібрана добре та описує даний 

процес адекватно. 

Для порівняння і виключення помилки ідентифікації структури моделі, досліджені також декілька близьких 

за структурою моделей (1,0,1), (3,0,0), (3,0,1). 
 

Таблиця 2 – Порівняльний аналіз моделей для рядів Х1, Х2, Х3. 

Ряд Х1 Х2 Х3 

Модель (1,0,1) (2,0,1) (3,0,0) (1,0,1) (2,0,1) (3,0,1) (1,0,1) (2,0,1) (3,0,1) 

Критерій                

MSE 0,00039 0,00038 0,00040 0,00277 0,00296 0,00272 0,00236 0,00236 0,00238 

MAE 0,0158 0,0153 0,0152 0,0400 0,0408 0,0390 0,0394 0,0396 0,0395 

MAPE 1,809 1,752 1,730 4,832 4,918 4,704 4,978 5,000 4,998 

ME -0,0013 -0,0012 -0,0003 -0,0005 -0,0004 -0,0005 0,0018 0,0027 0,0017 

MPE -0,202 -0,192 -0,090 -0,450 -0,450 -0,440 -0,014 -0,017 -0,140 

 

Як видно з порівняльної таблиці, для ряду Х1 доцільно використовувати модель (2,0,1). 

Таблиця 1- Результати тестування гіпотези про нормальний закон 

розподілу 

Ряд 

Розрахункове 

значення 2  

Критичне 

значення 2  

Число ступе-

нів вільності 

(s-3) 

Рівень зна-

чимості 

X1 7,034 15,5 8 0,05 

X2 8,294 15,5 8 0,05 

X3 6,195 15,5 8 0,05 
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ВИСНОВКИ. Проведені дослідження підтверджують можливість прийняття гіпотези про нормальний закон 

розподілу значень КВКП. Отримані результати дослідження можливостей моделювання послідовності значень 

КВКП за допомогою методів аналізу часових рядів показують, що розглянуті послідовності КВКП успішно мо-

жуть моделюватися на основі використання ARIMA – моделей. Результати даного дослідження можуть бути ви-

користані при розробці системи імітаційного моделювання процесу багатопродуктового виробництва . 
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ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ  

СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

м. Кременчук, Україна. Е-mail: eugenesianko@gmail.com 

Отримав подальший розвиток підхід до вирішення задачі економічно обґрунтованого розміщення об'єктів обслу-

говування по території регіону, який відрізняється від відомих методів, тим, що в ході відбору, групування об'єк-

тів здійснюється за соціально-економічними критеріями. При цьому вибір точки розміщення об'єктів обслугову-

вання забезпечує найкращі показники не тільки для відповідної території, а й усього регіону. 

Ключові слова: цільова функція, критерій, матриця витрат, задача розміщення 

 

SOLUTION OF THE PROBLEM OF LOCATION OF SOCIAL  

INFRASTRUCTURE OBJECTS 

Sianko E., Oksanych I.  

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: eugenesianko@gmail.com 

The approach to solving the problem of economically reasonable location of service objects across the region has been 

further developed. The originality of the method is in grouping the objects according to the socio-economic criteria on 

the selection stage. Moreover, the choice of the location of service objects provides the best efficiency not only for the 

appropriate territory, but the entire region. 

Key words: objective function, criterion, cost matrix, location problem 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Завдання багатокритеріального вибору точки розміщення об'єктів сфери послуг 

в економічно значимій зоні регіону полягає в тому, що доводиться приймати рішення, що погоджують інтереси 

території та населення з інтересами підприємств і організацій, які надають послуги. Потрібно враховувати об'є-

ктивно існуючі особливості територій, що впливають на розвиток самої території та регіону в цілому [1].  

Цілий ряд задач, пов'язаних з розміщенням виробничих потужностей підприємств, які потребують вирішен-

ня задач розміщення зі схожими цільовими функціями та критеріями їх оцінки, поєднують одночасно вирішен-

ня транспортної задачі з мінімізації транспортної роботи, з максимальною доступністю розміщених об'єктів до 

центрів тяжіння населення, баз постачання або ремонту [2]. Таким чином, з одного боку, стоїть завдання мак-

симально централізувати або зібрати всі об'єкти воєдино для кращої керованості, зниження транспортних ви-

трат і, отже, собівартості, а з іншого боку, потрібно вирішити прямо протилежне завдання - максимізувати дос-

тупність до ринків збуту або споживання. 

Завдання розміщення об'єктів різного виду складають широкий клас задач дискретної оптимізації. Можливі 

різні постановки задач оптимального розміщення в залежності від того, які обмеження є суттєвими, і які крите-

рії оптимальності вибрані. Для вирішення таких завдань існують ефективні алгоритми, засновані на методах 

динамічного, дихотомічного і мережевого програмування [3,4].  

Однак, найпростіші завдання оптимального розміщення не враховують ряд умов, які можуть виявитися істо-

тними. Так, розміщення великої кількості об'єктів в одному регіоні зменшує ефект від функціонування кожного 

з них в силу обмеженості потреб населення в даному виді послуг. Рішення задачі економічно обґрунтованого 

розміщення об'єктів обслуговування по території регіону можна здійснити за допомогою кластерного аналізу 

[5], однак, під час відбору групування об'єктів здійснюється за статистичними критеріями близькості, а не за 

соціально-економічними.  

mailto:eugenesianko@gmail.com
mailto:eugenesianko@gmail.com
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Спроби вирішити задачу територіального розміщення об'єктів зазначеними методами не призводить до 

практично значущих результатів, тому слід застосувати методи моделювання, які забезпечують послідовне по-

ліпшення декількох несуперечливих критеріїв шляхом поетапного перебору. Тому, вирішення цієї проблеми є 

досить актуальним завданням 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо задачу розміщення об'єктів сфери обслуговування 

населення, для якої є дві взаємопов'язані цільові функції. 

Нехай є регіон з довільним розташуванням вузлових пунктів розселення {і}, і = 1,2,...,n, що характеризу-

ються кількістю мешканців Л1 Л2,..., Лn, і деяка точка розміщення підприємства jА , що обслуговує регіон. Вся-

кому вузловому пункту відповідає деяка зона обслуговування Ri. Для кожного вузлового пункту можна записа-

ти час доступності підприємства (час, який необхідно витратити у середньому за всіма показниками клієнту на 

контакт з підприємством). Позначимо цей час через t1j.t2j….tnj. Оскільки кожен вузловий пункт має певну кіль-

кість населення, то введемо показник, що характеризує загальні витрати часу населення вузлового пункту на 

один контакт з підприємством: 

ij i ij iТ Л t  ,                                                    (1) 

де i , - деякий ваговий коефіцієнт. Показник ijТ  назвемо вузловий функцією доступності підприємства. Для 

всіх вузлових пунктів регіону в цілому і деякої точки розміщення підприємства jА  можна визначити регіональ-

ну функцію доступності, що характеризує загальні витрати часу регіону на один контакт з підприємством:  
n

j i ij i

i 1

Т Л t


  .                                               (2) 

При розгляді r можливих точок розміщення підприємств j=1,2,...,r виникає r значень функції jТ . Справед-

ливий вибір місця розташування підприємства (точки jА ) з точки зору функції доступності відповідає мініма-

льному значенню jT̂ , а саме: 

n

j i ij i

i 1

T̂ min Л t


  .                                           (3) 

Одночасно виконується і другий критерій - максимізація величини підприємства (максимальна концентрація 

обслуговування). Величина підприємства jV  (потужність) повинна відповідати 

j
V =

n

i

i 1

p Л


 ,                                               (4) 

де р - норматив споживання даного виду обслуговування на душу населення. 

У даному випадку регіон обслуговується одним підприємством. Однак значна протяжність регіонів розмі-

щення рідко дозволяє обходитися одним підприємством. Тому наступний крок у процедурі розміщення - пере-

вірка відповідності всіх складових функції jT̂  нормативним значенням. Значення jT  може задовольняти чи не 

задовольняти вузловий пункт i за часом доступності ijt , тобто час доступності може бути менше або більше 

заданого нормативного часу  i ij i , ij it t t t t  . У випадку, якщо ij it t , то нормативний час витримується, а як-

що ij it t , то норматив доступності не виконується. Якщо 
iij tt  , то вважаємо для вузлового пункту i точ-

ку розміщення підприємства jA  допустимою. В іншому випадку , коли ij it t , вузловий пункт з індексом i ви-

ключається з розгляду і називається відокремленим. 

Після такої перевірки та відділення всіх відокремлених вузлових пунктів можна сказати, що точка jA  допу-

стима для решти вузлових пунктів. Однак це не означає, що вона - найкраща, тому що після відкидання відо-

кремлених вузлових пунктів мінімальне значення jT̂  може відповідати іншій точці розміщення підприємства. 

Для перевірки цього знову здійснюється процедура пошуку точки розміщення jA  з мінімальним jT̂  для решти 

невідокремленими вузлових пунктів. Знову отримана точка є оптимальною з точки зору невідокремленими вуз-

лів, що утворюють множину 0

1J . При цьому рішення запишеться у вигляді: 

0
1

0
1

i ij ij
i j

T̂ min Л t 



  .                                            (5) 

Потужність підприємства у зв'язку з виключенням відокремлених вузлових пунктів має пропорційно змен-

шуватися, так як дане підприємство не обслуговує їх: 

0
1

0
1

n
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  ,                           (6) 
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де oбЛ - сумарна кількість населення відокремлених вузлових пунктів. Таким чином, на даному етапі роз-

міщення перевіряється виконання нормативу доступності для кожного вузла, визначається нова оптимальна 

точка розміщення підприємства (якщо це необхідно) і перераховується максимально можлива потужність підп-

риємства. Для решти групи відокремлених вузлових пунктів знаходиться точка оптимального розміщення вже 

іншого підприємства. Повністю повторюється процедура визначення і виключення відокремлених вузлових 

пунктів, мінімізується значення 
j

T̂ , визначається потужність підприємства.  Процедура повторюється для зно-

ву отриманих відокремлених точок. У практиці можливий випадок, коли після будь-якого циклу розміщення і 

визначення мінімального 0
kj

T̂  всі вузли виявляються відокремленими. У цьому випадку слід виключити точку 

розміщення підприємства, не задовольняє ні один вузловий пункт. Після відкидання знову вибирається точка 

розміщення за мінімальним 
0

ˆ
k

j
T . Процедура триває до знаходження вузлових пунктів, яким задовольняє розгля-

нута точка розміщення підприємства. Після перебору всіх точок розміщення підприємств перший етап проце-

дури розміщення закінчується. Решта вузлові пункти, не прикріплені до будь-якої точки розміщення підприєм-

ства, є відокремленими до всіх можливих точок розміщення підприємств.  

Описана процедура розміщення може бути покращена. Дійсно, при виборі точок розміщення j  і j  часто 

виявляється, що деякі зони можна віднести і до j , і до j , якщо обмеження виконуються для обох точок роз-

міщення. При цьому такі зони будуть завжди прикріпленими до підприємства j , так як вибір по цій точці здій-

снюється раніше, ніж по точці j . Однак таке рішення справедливо тільки, якщо ij ijt t 
. Якщо ж ij ijt t 

, то 

вузловий пункт i доцільно передати точці j . 

ВИСНОВКИ.Запропонований підхід до вирішення завдання економічно обґрунтованого розміщення об'єктів 

обслуговування по території регіону відрізняється від відомих методів, тим, що під час відбору групування 

об'єктів здійснюється за соціально-економічними критеріями. При цьому вибір точки розміщення забезпечує 

найкращі показники не тільки відповідної території, а й усього регіону. Однак слід зауважити, що аналіз даних 

є досить трудомістким, тому він може бути виконаний з використанням ГІС-технологій. Для цього формуються 

бази даних, що описують території з позицій різних ознак. Подальші дослідження даної проблеми необхідно 

присвятити розробці та оцінці ефективності різних алгоритмів та спеціального програмного забезпечення вирі-

шення завдань, що базуються на дослідженні запропонованої моделі. 
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ІНОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ  

ЗДІБНОСТЕЙ ІНЖЕНЕРА-МЕХАНІКА 

Орєхов Ю.В., Гученко М.І.  

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського. м. Кременчук, Україна.  

Пропонується для оцінки розвитку творчих здібностей інженера-механіка застосовувати здатність складання 

механізмів, кількість отриманих помилок та варіативність складених механізмів на тривимірних моделях. Для 

реалізації тривимірних моделей застосовується програмний пакет Blender. Визначена фізична точність деталей. 

Реалізовано можливість запуску механізму без попереднього налаштування анімації та автоматизація створення 

нових елементів механізму.  

Ключові слова: Blender, інженер-механік, тривимірна модель, анімація. 

 

INFORMATION SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE  

ABILITIES OF A MECHANICAL ENGINEER 

Orekhov Yu., Guchenko M. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine.  

It is proposed to use the ability to assemble mechanisms, the number of errors and the variability of assembled mecha-

nisms on three-dimensional models to assess the development of creative abilities of a mechanical engineer. Blender 

software package is used to implement three-dimensional models. The physical accuracy of details is defined. Imple-

mented the ability to start the mechanism without pre-setting the animation and automate the creation of new elements 

of the mechanism. 

Key words: Blender, mechanical engineer, three-dimensional model, animation. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливим завданням професійної підготовки інженерів-механіків є розвиток 

творчого мислення, творчої активності, інтелектуальних умінь і навичок, творчого потенціалу загалом. 

Проблема розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-механіків є актуальною та вартою грунтовного 

дослідження. Інженер-механік – це творець нового в техніці.. Творчість – це діяльність особистості з 

поставленням чи вибором завдання, пошуком умов і способу його вирішення і створення нового. Задатки 

творчих здібностей властиві будь-якій людині, потрібно лише зуміти їх розкрити і розвивати. дібностей 

людини. Так дана особистість повинна мати здібності до роботи з технічними пристроями (фахівці проектують, 

конструюють технічні системи, пристрої, розробляють процеси їхнього виготовлення. З окремих вузлів, 

деталей збирають машини, механізми, прилади, регулюють і налагоджують них); з експлуатацією технічних 

пристроїв (фахівці працюють на верстатах, керують транспортом, автоматичними системами); з ремонтом 

технічних пристроїв (фахівці виявляють, розпізнають несправності технічних систем, приладів, механізмів, 

ремонтують, регулюють, налагоджують їх) [1]. Перед нами була поставлена задача створення інормаційної 

системи оцінки розвитку творчих здібностей інженера-механіка.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Вчені і педагоги-практики переконані, що інженерно-

графічна підготовка є основою інтелектуального становлення особистості, сприяє розвитку просторової уяви, 

творчих здібностей, образного й технічного мислення; формує здатність до проектування, конструювання та 

реалізації технічного задуму в матеріалі. Для оцінки творчих здібностей інженера-механіка пропонується 

застосовувати здатність складання механізмів, кількість отриманих помилок та варіативність складених 

механізмів на тривимірних моделях. 

Для реалізації тривимірних моделей пропонується застосовувати програмний пакет Blender, що включає 

засоби моделювання, анімації, рендерінгу, після-обробки відео. Особливостями пакету є малий розмір, висока 

швидкість рендерінга, наявність версій для багатьох операційних систем — FreeBSD, GNU/Linux, Mac OS X, 

SGI Irix 6.5, Sun Solaris 2.8 (sparc), Microsoft Windows, SkyOS, MorphOS та Pocket PC. Пакет має такі функції, як 

динаміка твердих тіл (Rigid Body), рідин(Liquid simulation) та м'яких тіл (Soft body), систему гарячих клавіш 

(hot key), велику кількість легко доступних розширень. 

Перед нами поставлена задача в тривимірному просторі розробити систему, що дає змогу взаємодіяти з 

певним набором механічних деталей та складати базові механізми з них. За результатами роботи над базовими 

деталями виконується оцінка розуміння інженера в принципах роботи фізичних механізмів. 

Після отримання завдання було створено 

план дій та розроблено набір деталей, які 

необхідно змоделювати та забезбечити взає-

модію між ними. В якості оцінки знань ін-

женера було обрано час, який було потраче-

но на складання механізмів, кількість поми-

лок та варіативність складених механізмів. 

Серед механізмів можна виділити наступні: 

зубчаста передача; планетарна система; ре-

мінна передача; черв'ячна (шнекова) переда-

ча; фрикційнна передача; карданна передача; 

механізм редуктора. 

Головною задачею при моделюванні 

об’єктів є фізична точність деталей та мож-

ливість коректного анімування працездібно-

сті механізму. Результати первинного моделювання показано на рисунках 1-3. 

ВИСНОВКИ. Результатом роботи над створенням базових наборів деталей було виконано перший крок до 

виконання фінальної задачі: 

– визначено фізична точність деталей; 

– можливість запуску механізму без попереднього налаштування анімації. 

– автоматизація створення нових елементів механізмузображено на рисунку 5. 

   
Рисунок 1 – Планетарна система 

 

Рисунок 2 – Черв'ячна (шнекова) 

передача  
 

Рисунок 3 – Механізм редуктора 

 

 
Рисунок 4 – Редагування параметрів деталей зубчастої передачі 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Кущ А.О. Керівник роботи Герасемчук В.В. 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського. м. Кременчук, Україна.  

Вул. Першотравнева, 20, м. Кремнчук, 39600, Україна. E-mail: gerasymchukviktoria@gmail.com 

Досліджується застосування IT-технологій у ресторанному господарстві задля спрощення, оптимізації і прис-

корення ряду специфічних для цього бізнесу операцій. Поліпшення системи обслуговування клієнтів. 

Ключові слова: антикризове управління, ресторанне господарство, електронне меню, IT-технології.  

 

USE OF INFORMATION SYSTEMS BY MARKET PLACES OF UKRAINE 

Kushch A. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 

Vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: gerasymchukviktoria @gmail.com 

Review of the organization of information systems by marketplaces of Ukraine. The application of marketing tools to 

attract consumers is investigated. Improving the system of purchasing goods through the establishment of information 

systems and marketing technologies. 

Key words: information systems, market places, Internet, content, goods. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ.  В час інноваційних технологій неможливо представити будь-яку сферу життя, 

яка не наповнена автоматизованими системами та комп’ютерами. Так й діяльність підприємств ресторанного 

господарства з кожним днем все більше наповнюється автоматизацією. Зокрема, як засіб удосконалення систе-

ми замовлень можна виокремити електронне меню. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Однією з галузей сфери послуг, де необхідне застосування но-

вих технологій, є ресторанний бізнес. Враховуючи прискорений темп сучасного життя, коли кожна секунда на 

рахунку, багато людей залишаються незадоволені якістю та швидкістю наданих їм послуг у закладах ресторан-

ного господарства, у боротьбі з цими проблемами можуть допомогти інформаційні технології. Ті заклади рес-

торанного господарства, які вже кілька років використовують у своєму бізнесі ІТ-технології, отримали конку-

рентні переваги і домоглися чималих успіхів [1, с. 134]. 

Найважливішими інноваціями в сучасний час являються інформаційно- комп’ютерні технології, які розроб-

лені для підприємств ресторанного господарства, дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити ці-

лий ряд специфічних для цього бізнесу операцій. Проте, їх розповсюдженню в секторі заважають, по-перше, 

ненасиченість попиту на послуги ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, низька технологічна культура 

населення. Що, в свою чергу, гальмує розвиток інноваційних процесів. 

Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві ресторанного господарства очевидно не 

тільки з точки зору «ведення справ», а й з позицій клієнтів, так як ІС дозволяють більш оперативно працювати з 

розрахунками клієнтів, черговістю обслуговування, забезпеченістю пропонованого меню всіма необхідними 

інгредієнтами, без побоювання, що їх або не вистачить, або, навпаки, їх виявиться в надлишку. 

Система еМеnu (електронне меню) — це система інтерактивного мультимедійного замовлення за допомо-

гою портативних пристроїв, які найчастіше є безпровідними, що дозволяє клієнту легко і швидко ознайомитися 

з усім різноманіттям пропонованих страв, в будь-який момент, без допомоги офіціанта, зробити замовлення або 

попросити рахунок. Електронне меню може бути представлено у декількох варіантах (рис. 1). 

 
На базі антивандальних 
сенсорних моноблоків 

 
На базі сенсорних план-

шетів, закріплених на 

столиках 

 
На базі сенсорних 

планшетів 

 

 
На базі еМеnu Table 

 

Рисунок 1 –  Види електронного меню [2, с. 390] 

 

Згідно з рис. 1 електронне меню є аналогом паперового, що дозволяє власнику закладу в будь-який мо-

мент легко додати або виключити з асортименту необхідну страву або напій. При цьому, більше не потрібно 

витрачати час і гроші на дорогі послуги дизайнерів і друкарень кожен раз, коли потрібно доповнити або видо-

змінити меню, система надає унікальну можливість самостійно здійснювати налаштування системи, в тому чи-

слі дизайн і елементи візуалізації. При цьому для повного налаштування електронного меню достатньо базових 

знань звичайного користувача персонального комп’ютера. 

Основний функціонал даних електронних меню: 



МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТЕХНІЧНИХ 

І БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ОБ’ЄКТАХ  
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– докладна інформація про страву або напій; зручний пошук і сортування страв; стоп-аркуш; 

– відправлення замовлення одним дотиком; 

– виклик офіціанта, замовлення додаткових послуг; 

– багатомовна підтримка; 

– підтримка декількох варіантів дизайну інтерфейсу;  

– декілька меню в рамках однієї системи; 

– система крос-продаж страв та напоїв; інтерактивна анкета; 

– рейтинг страв; 

– реклама закладу та конкретних страв в соціальних мережах;  

– доступ в Інтернет, соціальні мережі, будь-які додатки й ігри під ос Android. 

Електронне меню включає вісім основних типів екранних сторінок, взаємозалежних між собою: головна 

сторінка, головна персональна сторінка, спеціальні розділи, категорії страв, список страв у категорії, конкретна 

страва, кошик замовлення страв, сторінка результатів пошуку (по назвах і по тегам), а також деякі функції, дос-

тупні із цих сторінок, такі як пошук страв за назвою (інгредієнту, тегу), виклик офіціанта й відображення рек-

лами, для власників особистого профілю вихід у соціальні мережі [3, с. 79]. 

Доцільність встановлення електронного меню у закладах ресторанного господарства можна відобразити у 

наступних перевагах: оперативне обслуговування великої кількості споживачів; обслуговування іноземних ту-

ристів, адже електронне меню можна перекласти на більш ніж 50 мов світу; новий рівень обслуговування, який 

зацікавить більшу кількість відвідувачів та надасть конкурентоспроможність закладу ресторанного господарст-

ва; нові можливості для отримання додаткової інформації про страви та напої. 

Загалом, кількість грошей, яку необхідно для придбання електронного меню для ресторану «Ахтамар» ста-

новить близько 120 тис. гривень (за 10 комплектів). Тому, розрахуємо економічну ефективність від запропоно-

ваних заходів (табл. 1). 
 

Назва заходу Витрати Доходи від реалізації 
Економічна  

ефективність 
Термін 

окупності 

Придбання системи 

еМеnu 
120 тис. гри. 266,8 тис. гри 146,8 тис. гри 329 днів 

 

Після впровадження електронного меню ресторан збільшить свій дохід на 13 %, а також кількість потенцій-

них клієнтів і обсяг продажу продукції. Електронне меню забезпечують якісне та швидке обслуговування, уні-

кальність сервісу та відчуття комфорту при відвідуванні підприємства. 

Таким чином, ресторанний заклад має підвищувати свою конкурентоспроможність на місцевому ринку, то-

му потрібно сконцентрувати свою увагу на введені нових форм обслуговування та технологіях. Сучасний вид 

інновації для закладів ресторанного господарства є електронного меню, що забезпечують якісне та швидке об-

слуговування, унікальність сервісу та відчуття комфорту під час відвідування підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 

Скапа В.В., Грицюк О.С. 

Кременчуцький національний Університет ім. М. Остроградського 

м. Кременчук , Україна. E-mail: vlad.skapa.12@gmail.com, myboxua13@gmail.com 

Наводяться результати експериментальних досліджень використання дистанційних освітніх технологій для ре-

алізації особистісно-орієнтованого навчання інформатики. 

Ключові слова: освітні технології, дистанційна освіта, особистісно-орієнтоване навчання. 

 

USE OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR IMPLEMENTATION OF PERSONALITY-

ORIENTED LEARNING IN INFORMATICS 

Skapa V.V., Hrytsiuk O.S. 

Kremenchug National University named after M. Ostrogradsky 

Kremenchuk, Ukraine. Email: vlad.skapa.12@gmail.com, myboxua13@gmail.com 

The results of experimental researches of use of distance educational technologies for realization of personality-oriented 

training of computer science are resulted. 

Key words: educational technologies, distance education, personality-oriented learning. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Необхідність здійснення цілісного комплексного аналізу проблеми використан-

ня дистанційних освітніх технологій для реалізації особистісно-орієнтованого навчання інформатики, освітньої 

й самоосвітньої діяльності, направленої на обґрунтування доцільності підвищення ефективності підготовки уч-

ня як функціонального результату, що може бути досягнутим із позицій вдосконалення організаційно-

дидактичної складової загальної освіти взагалі та системного й систематичного впливу на розвиток її основного 

суб’єкта – особистість учня. 

Метою дослідження є обгрунтування необхідності формування особистісно-орієнтованого навчання як зда-

тності майбутніх учителів самостійно мислити, приймати компетентні рішення, визначати роль у цьому процесі 

нових інформаційних технологій. 

У сучасних соціально-економічних умовах освітній процес в навчальних закладах спрямований на резуль-

тат, що відображає найбільш затребувані в даний момент якості особистості фахівця. Одним з даних якостей є 

пізнавальна самостійність, формування якої - складний і багатогранний процес, що функціонує на основі ком-

плексу педагогічних принципів, що представляють собою систему основних вимог до навчання і виховання, 

виконання яких забезпечує необхідну ефективність вирішення завдань формування особистісно значущих якос-

тей. 

Метою процесу розвитку пізнавальної самостійності особистості є самореалізація особистості, виявлення 

унікальності в будь-якій сфері людського життя. Це випливає з того, що в структурі функції самореалізації осо-

бистості виділяються такі сутнісні характеристики, як 

 • самостійність (універсальна здатність до планування, регулювання, цілеспрямованості своєї діяльності, до 

рефлексії себе і інших); 

 • свобода (універсальна здатність особистості до автономної поведінки, саморегуляції, волі і міжсуб'єктної 

взаємодії); 

 • творчість (універсальна здатність до концентрації творчих зусиль, креативність в діяльності, незалежності 

в судженнях і відповідальності за свої дії і вчинки). 

Пізнавальна самостійність - якість, що формується в діяльності. Виходячи з цього, одним з принципів фор-

мування розглянутої якості особистості є діяльнісний підхід. Так як самостійність особистості проявляється в 

діяльності, то в даному випадку діяльнісний аспект процесу формування пізнавальної самостійності учнів ви-

ступає в якості засобу пізнання світу. 

Інформатизація процесу освіти та новітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) за умови повного їх 

використання та введення до освітнього процесу, докорінно змінюють перебіг життя суспільства. У процесі 

дистанційного навчання використовуються дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для 

ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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навчання за окремими навчальними дисциплінами» [3]. 

В основі цього процесу лежить твердження про те, що засвоєння особистістю спеціального досвіду здійсню-

ється в процесі своєї діяльності. При цьому учень стає справжнім суб'єктом навчання, якщо активно бере участь 

в навчально-пізнавальній та навчально-професійній діяльності, де потреби і цілі діяльності виступають джере-

лом розвитку різних видів людської діяльності.  

Вивчення досвіду впровадження дистанційної форми навчання в системи освіти різних країн дозволило ви-

ділити основні мотиваційні причини, що спонукають навчальні заклади до організації системи дистанційного 

навчання: поліпшення якості навчання; переваги нових педагогічних технологій; зростаючий попит на нову 

форму навчання; отримання доходів; можливість постійної взаємодії викладачів і учнів; необхідність виживан-

ня в інформаційному суспільстві; можливість скорочення витрат на реорганізацію освіти [1]. 

Самостійність починає розвиватися на переході від традиційного очного (лекційно-семінарського) до заоч-

ного (дистанційного) навчання. Вона точно балансує між даними формами навчання. Якщо прийняти форму-

вання в учнів здатності до самостійної діяльності як важливу задачу навчання, вийде, що частка педагогічного 

керівництва (викладача) в русі від курсу до курсу буде зменшуватися, а вчення буде все більше набувати форми 

автономної незалежної пізнавальної діяльності, яка вже в більшій мірі пов'язана з дистанційною формою на-

вчання. 

Дистанційне навчання - форма організації навчального процесу, за якої її активні учасники (об’єкт і суб’єкт 

навчання) досягають цілей навчання здійснюючи навчальну взаємодію принципово і переважно на відстані [2]. 

Основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована інтенсивна 

самостійна робота учня, який може вчитися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи 

при собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачем по телефону, 

електронною поштою і т. д. 

Для підвищення самостійності в концепції дистанційного навчання пропонується кілька прийомів: 

 • по-перше, слід давати групові завдання (очевидно, для того, щоб кожен, кого навчають відчував відпові-

дальність перед своїми колегами). 

 • по-друге, ті хто навчається допускаються до отримання наступної порції знань, тільки коли вони освоїли 

попередній матеріал. 

 • по-третє, комп'ютерний доступ до тієї чи іншої діяльності допускається тільки в певний проміжок часу. 

Наприклад, читання матеріалів і їх обговорення відбувається в першій половині тижня, а здача заліків в режимі 

прямого доступу - у другій половині. 

Пізнавальна самостійність учня - це прагнення його до застосування нових прийомів у вирішенні поставле-

ного навчального завдання, пошук шляхів подолання труднощів, потреба вносити елементи новизни в способи 

виконання завдання. 

ВИСНОВКИ. Дистанційні освітні технології мають низку переваг у порівнянні з традиційними: передові 

освітні технології, доступність джерел інформації, індивідуалізація навчання, зручна система консультування, 

демократичні стосунки між учнем і викладачем, зручний графік та місце роботи. Впровадження дистанційних 

технологій у навчальний процес спрямоване на глибше розуміння навчального матеріалу; формування таких 

компетенцій як: комунікативні (безпосереднє спілкування за допомогою засобів мережі), інформаційні (пошук 

інформації з різних джерел та можливість її критичного осмислення), самоосвіти (вміння навчатись самостій-

но). Як показує практика, якщо учень не навчиться самостійно приймати рішення, визначати зміст своєї навча-

льної діяльності та знаходити засоби її реалізації, він не зможе якісно оволодіти тією чи іншою дисципліною. 

Окрім того, дистанційні технології виконують й виховну функцію – сприяють формуванню провідних якостей 

особистості: активність, самостійність, самовдосконалення, творчість. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ  

У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Терещенко Ю.П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Приводяться результати дослідження на предмет ефективного використання електронного журналу для 

оцінювання знань та обліку відвідуваності учнів загальноосвітніх шкіл. Пропонується на розгляд приклад 

програмного забезпечення, що відповідає розглянутим вимогам. 

Ключові слова: шкільний електронний журнал, оцінка, звіт, відвідуваність. 

 

 

INTRODUCTION OF ELECTRONIC SUCCESS ACCOUNTING JOURNAL 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Tereshchenko Y. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrogradsky National University. 

The results of reasearch on effective use of E- journal for ettendee record- keeping in secondary schools are presented. 

An example of software meeting the requirements is offered for consideration. 

Key words: school e-journal, report, attendance. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З початком ХХІ століття, завдяки стрімкому розвитку Інтернету, мобільних 

пристроїв,  людство отримало доступ до величезних об’ємів інформації. Зараз переважна більшість інформації 

сконцентрована у електронному вигляді і для доступу до неї достатньо мати пристрій з підключенням до 

мережі Інтернет. Але ще й зараз інформація, що призначена для тривалого зберігання фіксується на паперових 

носіях.  Одним із таких документів є шкільний класний журнал, документ який відображає стан та якість 

навчально-виховного процесу. У кінці навчального року журнал відправляють в архів де він зберігатиметься 

протягом 50 років.  

У сучасному світі цифрових технологій запровадження максимального спрощення доступу громадян до всіх 

послуг та інформації через Інтернет та в електронному вигляді – це просто необхідність, аби встигнути за 

змінами. Однією з таких послуг може бути запровадження у комунальних закладах загальної середньої освіти 

електронних журналів та щоденників, на заміну звичайним паперовим. Такі зміни, крім суто екологічного 

ефекту від збереження лісів на виготовлення паперових журналів і щоденників, могли б стати першим 

поступальним кроком до європейської школи, якої всі так прагнуть. А враховуючи останні події 2020 року і 

перехід, у зв’язку з карантином, на дистанційну форму роботи, необхідність мати у навчальному закладі 

інструмент для накопичення інформації про стан навчального процесу стає ще більш важливою.  

Використання електронного журналу та щоденника є звичним явищем в у європейському освітньому 

просторі. Такі нововведення можуть стати важливим елементом у покращення якості освіти, а також 

сприятимуть покращенню комунікації між учасниками освітнього процесу, зокрема між адміністрацією 

навчального закладу та батьками, які могли б через електронні засоби комунікації дізнаватися про успішність 

своїх дітей та відвідуваність закладу майже в режимі онлайн.   З іншого боку використання електронного 

журналу є зручним для вчителів. Скільки часу витрачає класний керівник на заповнення класного журналу? Що 

робити вчителю у випадку якщо механічної помилки з виставленням оцінки не тому учню чи не за ту дату? Чи 

має можливість вчитель коригувати поставлену оцінку учня протягом уроку чи навчального процесу? Відповіді 

на ці запитання існують і у випадку використання паперової версії, але в першу чергу з великими затратами 

часу і не рідко з завданням моральної шкоди. 

Очевидним нині є обмежена кількість публікацій, які б розкривали досвід використання електронних 

журналів обліку успішності. Нагальною залишається проблема використання потенціалу електронних систем і 

журналів в аспекті побудови інноваційних технологій мотивації до навчальної діяльності слухачів, а також 

автоматизації проведення аналізу результатів різних видів тестових контролів і розробки конкретних 

рекомендацій щодо організації ефективного управлінського впливу на навчальну і методичну роботу 

відповідно до вимог керівних документів [2].  

З огляду на це метою статті є висвітлення функціональних особливостей створеного мною електронного 

журналу обліку успішності слухачів, необхідного у середній школі та у  професійній підготовці бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів, а також досвіду його застосування для раціоналізації навчально-виховного процесу, 

зокрема більш ефективного використання робочого часу, виявлення навчальних проблем, прогнозування та 

корегування подальшої навчальної діяльності, підвищення мотивації слухачів до навчання, а також 

об’єктивності їхнього оцінювання.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Як показує досвід, вчителі середніх шкіл чи викладачі вузів часто поруч із 

офіційним паперовим журналом, ведуть свій власний. Одна з причин - монопольний доступ. Не завжди можна 

вчасно отримати перед проведенням заняття. Колега не встиг заповнити, чи донести до місця зберігання, 

класний керівник взяв для внесення оперативних даних, наприклад прибуття чи вибуття учня. З іншого боку, 

використання власного журналу пов’язане із можливістю викладача коригувати оцінку учня за той чи інший 

вид роботи, перед виставленням остаточної у офіційний документ. З одного боку такий підхід може здаватися 

неправомірним, а з іншого, як показує практика, - це є дуже добрим стимулом для учня який знає, що оцінка 

його роботи вже стоїть у журналі, але він має шанс на її виправлення протягом визначеного вчителем часу. У 
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кінцевому результаті від цього виграють усі учасники навчального процесу. Єдиним мінусом такої роботи, є 

подвійна робота викладача. Адже час на оформлення паперової версії чорнового журналу з подальшим 

перенесенням остаточних результатів у офіційний документ займає багато часу і знову, а у даній ситуації з 

перенесенням, мабуть ще більше, викладач не застрахований від механічних помилок. 

Як не дивно, але саме на ці моменти, вільний доступ викладача, та можливість корекції, з чітко визначеними 

наперед правилами та без додаткових затрат на перенесення даних,  повинні стати ключовим фактором на 

шляху впровадження електронних журналів у освітній процес. 

Якщо говорити про вільний доступ до журналу то використання мережевих технологій тут є беззаперечним 

лідером.  

На просторах мережі Інтернет можна знайти багато прикладів систем, що дозволяють організувати  цілу 

соціальну мережу разом із системою електронного виставлення оцінок. Але у більшості випадків, не зважаючи 

на їх можливості, такі системи є закритим продуктом і не дають можливості навчальному закладу, в першу 

чергу  контролювати доступ до даних сторонніми особами. По-друге, більшість із таких систем, саме через 

надлишковий функціонал, відлякують вчителів від “додаткової” роботи. І найголовніше, - це інтерфейс 

програми. Журнал для виставлення оцінок являє собою табличну форму і більшість додатків створюють саме з 

урахування таблиць які не дуже зручно переглядати на екрані ПК, а ще більшу незручність дають мобільні 

гаджети.  

Але знову ж таки, як показує практика, саме використання мобільних гаджетів, а не стаціонарних 

комп’ютерів є запорукою ефективного використання електронного журналу. Зараз в моді “інтерактивні” 

заняття, коли вчитель працює не перед класом, а у класі. І під час такої взаємодії з учнями виникає необхідність 

оперативної оцінки. Паперовий журнал можна взяти з собою, а стаціонарний ПК - ні. Найкращим інструментом 

є - смартфон, а отже інтерфейс електронного журналу повинен в першу чергу повинен бути розрахований на 

нього.  

Мобільний гаджет вимагає бездротової мережі і часто нею може виявитися мережа мобільного оператора, а 

враховуючи ціну мобільного трафіку, електронний журнал повинен проектуватися з урахуванням мінімального 

споживання трафіку. 

ВИСНОВКИ. На основі аналізу наукових джерел, та власного досвіду щодо автоматизації обліку 

успішності, використання сучасних технологій навчання, а також Положення [1], сформовано основні вимоги 

до електронного журналу обліку успішності:  

 незалежність від сторонніх структур; 

 об’єктивність і неупередженість;  

 відповідність основній структурі і змісту прийнятого в навчальному закладі друкованого варіанту 

журналу;  

 можливість подальшого удосконалення й адаптації електронного журналу обліку успішності до 

особливостей робочої навчальної програми з навчальної дисципліни безпосередньо кінцевими користувачами;  

 безкоштовність для користувачів; 

 необхідність мінімальних навичок роботи ЕОМ; 

 зручність і простота у використанні, наявність інших корисних функцій; 

 захист від несанкціонованого доступу до електронного журналу обліку успішності;  

 можливість ведення архіву електронного журналу обліку успішності з доступом за необхідності.  

Враховуючи поставлені вимоги мною було створено веб-додаток “Шкільний електронний журнал” який 

може стати основою для створення онлайн-системи електронного ведення обліку оцінювання та відвідування 

учнів. Розроблений додаток відповідає більшості із преставлених вимог, не передбачає особливих технічних і 

програмних вимог, може бути адаптований під конкретний заклад.  
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