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СЕКЦІЯ 1. КОМП’ТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 
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АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 

Н. І. АКОЄВА
1
 

 
1.

магістрант кафедри АУТС, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

 

Питанням стандартизації надається велике значення як за кордоном, так і в 

нашій країні. Потреба у стандартизації обумовлюється тим, що терміни, 

поняття та визначення є невід'ємною частиною нормативної, технічної, 

проектно-конструкторської і технологічної документації. Поняття єдності і 

точності вимірювань є визначальними для теоретичної метрології і 

метрологічної практики. Різниця і в той же час взаємозв'язок, взаємообу-

мовленість цих понять визначають характер, зміст, направленість і форми 

організації метрологічного забезпечення будь-яких виробничих проблем.  

В Україні упорядкування і стандартизацію термінології здійснюють 

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та 

інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ), Академія наук України, 

галузеві науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади і науково-технічні 

товариства. Розроблено комплекс стандартів термінології в основних галузях 

знань та галузях народного господарства. 

Визначення терміну "стандартизація" пройшло тривалий еволюційний 

шлях. Уявлення людей про стандартизацію формувалось у процесі розвитку 

науки і техніки, удосконалюванні форм і методів виробництва. З поширенням 

науково-технічних та економічних зв’язків на національному та міжнародному 

рівнях відбувалося уточнення терміну "стандартизація" паралельно з розвитком 

самої стандартизації. На різних етапах цей термін відображав досягнутий 

рівень її розвитку. Термін "стандартизація" з'явився в російському технічному 

словнику в післяреволюційні роки під впливом зарубіжного досвіду 

промислового виробництва. 

Стандартизація — діяльність, що полягає в установленні положень для 

загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних 

завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в 

певній сфері [1, с.1]. Під стандартизацією розуміється діяльність, спрямована 

на досягнення впорядкування в певній області за допомогою встановлення 

положень для загального і багатократного вживання відносно реально існуючих 

і потенційних завдань. Ця діяльність виявляється в розробці, публікації 

вживанні стандартів.  

Стандартом називається документ, в якому в цілях добровільного 

багаторазового використання встановлюються характеристики продукції, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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правила здійснення і характеристики процесів виробництва, експлуатації, 

зберігання, перевезення, реалізації і утилізації, виконання робіт або надання 

послуг [1, с.1].  Стандарт також може містити вимоги до термінології, 

символіки, упаковки, маркування або етикеток і правил їх нанесення. 

До видів стандартизації входить міжнародна стандартизація, регіональна 

стандартизація, національна стандартизація [1, с.2]. 

Об'єктами стандартизації є: 

1. Матеріали, складники, обладнання, системи, їх сукупність; 

2. Правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, 

включаючи продукцію, персонал, системи управління; 

3. Вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, 

маркування, етикетування тощо [1, с.3]. 

При розробці стандартів використовують науково-технічні результати 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних, 

проектних робіт, результати патентних досліджень, міжнародні, регіональні 

стандарти, правила, норми і рекомендації з стандартизації, прогресивні 

національні стандарти інших країн та іншу інформацію про сучасних 

досягненнях вітчизняної та зарубіжної науки, техніки і технології [2, с.219]. 

Робота технічного комітету зі стандартизації починається зі збору заявок 

на розробку стандарту. Заявниками можуть бути державні органи та організації, 

громадські об'єднання, науково-технічні товариства, підприємства, фірми, 

підприємці, які направляють заявки в технічний комітет. На основі заявок 

Держстандарт України формує річний план державної стандартизації України. 

Стандарти на продукцію перевіряються не рідше одного разу на п'ять років. 

Директивність чи обов'язковість стандартизації полягає в тому, що в стандарти 

закладаються вимоги і норми, обов'язкові за своєю державно-правовою 

основою. Недотримання таких вимог переслідується за законом. 

Загалом, стандартизація забезпечує раціональне використання природних 

ресурсів, відповідність об'єктів стандартизації їх функціональному 

призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та 

послуг, підтримку розвитку і міжнародну конкурентоспроможність продукції та 

торгівлі товарами і послугами. Завданням є поліпшення якості продукції, 

підвищення ефективності виробництва, використовування матеріальних 

цінностей та енергетичних ресурсів, а також наукових досліджень. 
 

Список літератури: 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 6 
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2.

асистент кафедри, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
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Ми живемо у вік комп’ютерних технологій, за останні 50 років ми бачимо 

неймовірний прорив у розвитку штучного інтелекту та його підрозділу - 

машинному навчанні. Цьому є дуже багато прикладів, найвідомішим із яких, 

мабуть, є конкурс ImageNet, у якому треба класифікувати мільйон зображень на 

1000 класів (машина, комп’ютер, зебра, тощо). Ми бачимо як змінювалась 

помилка класифікації у алгоритмів, які перемогли у цьому конкурсі за 2010-

2015 роки. За 6 років помилка впала майже в 10 разів.  

Що більш цікаво, помилка середньостатистичної людини становлює 

близько 5% на цьому датасеті, тобто у цій задачі комп’ютер вже перевершив 

людину.  

 Таких прикладів можна навести дуже багато, є безліч задач, у яких 

штучний інтелект вже досягає значних результатів, а іноді і перевершує 

людину.   

 У дипломній роботі нас будете цікавити одна конкретна задача 

комп’ютерного зору, а саме розпізнавання зображень. Розпізнавання є типовим 

прикладом задачі класифікації. По зображенню треба визначити, якому класу 

воно належить (іншими словами, відповісти на питання “Що знаходиться на 

зображенні”). Разом із передбаченим класом, алгоритми класифікації часто 

дають ступінь впевненості у своєму прогнозі. Часто ступінь впевненості 

виражається у вигляді ймовірності, тобто дійсного числа від 0 до 1. Маючи 

ймовірність, ми можемо робити більш обґрунтовані рішення, щодо наступних 

дій.  

Давайте розглянемо актуальність цієї теми та приведемо приклади систем, 

у яких розпізнавання зображень є ключовою задачею. Наприклад, ця задача 

може використовуватися у медицині: за знімком рентгену визначити чи хвора 

людина, і якщо так, то яким захворювання. Алгоритм класифікації був би 

помічником у доктора: для кожної хвороби алгоритм дає ймовірність того, що 

пацієнт має цю хворобу.  

mailto:miwaqq@gmail.com
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Іншим прикладом служить розумний дверний дзвінок, який у режимі 

реального часу може розуміти, яка людина стоїть за дверима. У нього можна 

запрограмувати якусь кількість знайомих людей, і тоді визначення того, яка 

людина знаходиться за дверима - це буде задача класифікації. 

Звісно, цей список можна продовжити, і майже у будь-якій галузі  потрібно 

вирішення цієї задачі. 

У ході дипломної роботи ми побачили, що задача розпізнавання зображень 

часто виникає у різних галузях, що вона досить складна і алгоритми з хорошою 

точністю були винайдені тільки у останньому дисятиріччі.  

На даний момент найбільш точним алгоритмом розпізнавання є різні 

архітектури згорткових нейромережей. Ми пояснили, що хоча вони дають 

гарний результат у точності, вони дуже різняться від того, як людина вирішує 

ту ж саму задачу. Зокрема, шар максимізаційного агрегування не має під собою 

теоретичної бази.  

Ми розглянули архітектуру нейронної мережі на основі капсул, провели 

аналогію до людської нейропсихології та показали, що точність класифікації за 

допомогою капсульної нейромережі перевершує найкращі нинішні моделі 

(якщо зафіксувати розмір моделі) на датасеті MNIST. Звісно, це відносно 

простий датасет, але зауважимо, що розглядається найпростіша архітектура з 

найпростішим методом навчання. Звісно, через деякий час будуть з’являтися 

більш ефективні методи навчання та архітектури. 

Ми показали, що задумка капсул дійсно працює. Змінюючи параметри 

капсул, отримані зображення змінювались за якимось конкретним параметром, 

таким як нахил цифри, її товщина, тощо.  

Наступним кроком буде застосування капсульної архітектури до більш 

складних датасетів, наприклад відомого ImageNet. Інший шлях досліджень 

полягає у використанні капсул до інших задач комп’ютерного зору, таких як 

детекція, сегментація, та ішні.  
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Освещается реализация векторных, матричных и квватернионных объектов 

и математических операций над ними для использования в описании 

механических моделей в исходных данных специальной системы 

компьютерной алгебры КиДиМ (ССКА КиДиМ) [1]. Такая реализация 

существенно расширяет возможности ССКА КиДиМ для постановки и решения 

актуальных задач механики, лаконичность математического описания моделей 

которых требует применения указанных объектов.  

Решение поставленной задачи опирается на максимальном приближении 

средств записи математических формул и выражений к общепринятому 

математическому стандарту. Для этого переработан модуль редактора 

исходных данных для возможности записи спецзнаков указанных 

математических операций, коды которых можно использовать только 

применением двухбайтных символов. Это, прежде всего, операции векторного 

(‘ ’) и кватернионного (‘ ’) умножения. Использование стандартных 

обозначений операций позволило одновременно решить задачу минимизации 

объема вводимой информации за счет повышения интеллектуальности 

алгоритмов чтения описания моделей. Распознавание таких операций 

идентифицирует и объекты в них участвующие. Возрастает при этом нагрузка 

на диагностические алгоритмы. Переход на двухбайтные алфавиты потребовал 

переработки программ посимвольного ввода и разбора математических 

выражений модели в расчетных модулях КиДиМ. Проблема совместимости 

новых модулей со старыми файлами исходных данных решена записью в 

файлы кодирующего слова guid. 

Реализация проведена с привлечением сред программирования 

Embarcadero C++ Builder. Иллюстрируется учебными задачами кинематики 

сферического движения твердого тела, используемыми в рамках лабораторных 

практикумов на ПК дисциплин механического направления на кафедре КМПС 

НТУ «ХПИ». 
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В даній роботі було побудовано оболонкову модель лопаті, схожої до 

реальних розмірів вітрогенератора GE 1.5XLE. Створено скінченно-елементну 

сітку та покращено її якість для оцінки збіжності результатів. Проведено 

дослідження власних форм коливань та частот лопаті. Виконано статичний 

аналіз лопаті, при критичній швидкості вітру, використовуючи програмний 

комплекс ANSYS Workbench 18.2. Проведено порівняння результатів з різною 

щільністю сітки. 

Для дослідження власних форм коливань та частот, було використано тип 

аналізу - Modal, а для статичного аналізу - Static Structural. 

Побудована в DesignModeler, тривимірна модель лопаті, що складається з 

трьох основних частин: кореня, лопаті та лонжерону. Для побудови лопаті, 

використовувалися дані матеріалу склопластика, який є пружним ортотропним 

матеріалом, та були використані три аеродинамічні профілі, такі як: s818, s825, 

s826. 

За допомогою Mechanical, виконано розбиття лопаті методом скінченних 

елементів. Використовуючи допоміжну опцію “Face Meshing”, було 

встановлено метод розбиття - “Quadrilaterals”, який дозволяє отримати 

чотирикутну сітку, яка для даного типу оболонкового елемента вважається 

найбільш ефективною. Також, в допоміжній опції “Sizing”, в пункті “Element 

Size” було встановлено максимальний розмір елементів сітки, що дорівнює 0.2 

метрам. На кінці кореня, що кріпиться до втулки ротора, встановлено жорстке 

закріплення - “Fixed Support”. Для виводу необхідної кількісті власних форм та 

частот, в опції “Analysis Settings”, в пункті “Max Modes to Find”, було вказано 

необхідну кількість, форм та частот, яку необхідно отримати при розрахунку. 

В ході роботи було отримано перші десять власних частот та форм лопаті, 

результати якої зображені в Таблиці 1: 

 

Таблиця 1 – Перші десять власних частот 

Номер частоти 1 2 3 4 5 

Значення, Гц 1.5965 3.4244 4.376 7.8582 9.6267 

Номер частоти 6 7 8 9 10 

Значення, Гц 11.88 12.818 15.223 16.942 20.129 
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Після проведення аналізу, проведено перевірку та порівняння результатів, 

де при зменшенні розміру сітки, збільшилась кількість вузлів та елементів. В 

таблиці 2, для порівняння, наведені перші три власні частоти: 

 

Таблиця 2 – Порівняння результатів з різною щільністю сітки 

Розмір 

сітки (м) 

Кількість вузлів та 

елементів 

Перша 

частота 

Друга 

частота 

Третя 

частота 

0.2 4150/4352 1.5965 3.4244 4.376 

0.175 7169/7397 1.6076 3.4406 4.4021 

0.15 8357/8622 1.608 3.4404 4.4018 

0.1 14216/14604 1.6101 3.4427 4.4046 

 

На Рис. 1 зображено першу та другу власну форму лопаті: 

 

  
А Б 

Рис. 1 – Власні форми коливань: a – перша форма; б – друга форма 

 

Дані результати показують, що після збільшення кількості вузлів та 

елементів, більше ніж 10 тисяч, значення власних частот практично не 

змінюється, що свідчить, про те , що розбиття порядку 15 тисяч елементів 

цілком достатньо для досягнення точності, необхідної для практичних 

розрахунків. В статичному аналізі було досліджено поведінку лопаті при 

швидкості вітру 30 м/с, та при двох умовах, перша – оберти лопаті не 

враховуються, друга – лопать обертається при швидкості 16.8 рад/хв. Дана 

швидкість обертання лопаті навколо своєї горизонтальної віссі, є 

максимальною швидкістю обертання ротора вітрогенератора. 

Результати показали, що при обертанні відбувається незначне збільшення 

деформації лопаті. 

Отже, розроблена методика, дозволяє визначати власні форми коливань та 

частот промислової лопаті вітрогенератора, також визначити вплив на лопать, 

при екстремальних поривах вітру - 30 м/c. Проведенні чисельні експерименти, 

що дозволили провести перевірку та порівняння результатів при певному числі 

кінцевих елементів. 
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Отримання гідрокарбонатної суспензії є одним із основних та складних 

процесів виробництва кальцинованої соди аміачним способом (ВКС). Від 

якості гідрокарбонатної суспензії залежить якість основного продукту ВКС. 

Важливим параметром даного процесу є температура гідрокарбонатної 

суспензії, від якої залежить якість кальцинованої соди. Управління даним 

параметром здійснюється витратою холодної води в зону охолодження. Тому 

метою оптимізації процесу отримання гідрокарбонатної суспензії є зменшення 

витрат цієї води без зміни температури гідрокарбонатної суспензії. 

Тому була розроблена математична модель процесу управління 

температурою гідрокарбонатної суспензії витратою цієї води. Створення моделі 

для оптимізації, дає можливість її застосовування на самому ВКС. Створення 

моделі дозволить поліпшити якість гідрокарбонатної суспензії ВКС у 

реальному часі [1]. 

Для вирішення питання оптимізації ВКС у процесі отримання 

гідрокарбонатної суспензії, використовується середу програмування MATLAB. 

Вибір цієї середи програмування обумовлений тим, що вона містить необхідні 

програмні пакети, як для створення математичних моделей технологічних 

процесів, так і для створення параметрів різного типу регуляторів. 

MATLAB являє собою пакет прикладних програм, для вирішення 

математичних завдань технічних обчислень. Цей пакет програм працює на 

більшості сучасних операційних системах. Він дає можливість моделювання 

управління такими складними процесами, як отримання гідрокарбонатної 

суспензії ВКС на будь-яких сучасних комп'ютерах із відповідними технічними 

характеристиками.  

Програми, які написані на MATLAB, бувають двох типів – функції і 

скрипти. Функції мають вхідні і вихідні аргументи, а також власний робочий 

простір для зберігання проміжних результатів обчислень та змінних. Скрипти – 

це файли, що містять MATLAB заяви. Найбільша різниця між скриптами і 

функціями – це те, що функції мають вхідні і вихідні параметри. Скрипт файли 

можуть працювати тільки зі змінними, які жорстко закодовані в їх файли. З 

аналізу роботи програми MATLAB, можна побачити, що функції є більш 

гнучкими, ніж скрипти. Тому вони більше підходять для задач загального 

призначення, які будуть застосовуватися для різних даних. Скрипти корисні для 
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завдань які не змінюються та є способом для документування певної 

послідовності дій, наприклад, виклик функції зі спеціальними значеннями 

параметрів, які можуть бути важкими для запам’ятовування. 

Скрипти також використовують загальний робочий простір. Як скрипти, 

так і функції зберігаються у вигляді текстових файлів та динамічно 

компілюються в машинний код. Існує також можливість зберігати так звані pre-

parsed програми – функції і скрипти, оброблені до виду, зручного для 

машинного виконання. У загальному випадку такі програми виконуються 

швидше звичайних, особливо якщо функція містить команди побудови 

графіків. Основною особливістю мови MATLAB є його широкі можливості при 

роботі з матрицями. 

Окрім того, у пакеті прикладних програм MATLAB, є програма Simulink, 

яку під час моделювання доцільно використовувати для налаштувань різних 

типів регуляторів – П, ПІ, ПІД. Simulink розроблено для імітації динамічних 

систем. Ця програма дозволяє представити досліджувану динамічну систему за 

допомогою з'єднаних між собою функціональних блоків (блок-діаграм), а потім 

проаналізувати її поведінку в динаміці. Поєднання програм MATLAB та 

Simulink дозволило створити широкий клас професійних інструментальних 

додатків (toolboxes) для генерації, аналізу та оптимізації систем [2].  

Ці додатки – не просто набір корисних функцій. Без перебільшення можна 

сказати, що вони представляють собою новітні технології в дослідженнях у 

таких областях, як управління, обробка сигналів, ідентифікація систем тощо. 

Тому, освоївши та застосовуючи додатки MATLAB, можна досягти високого 

рівня розробки. Наведемо деякі важливі характеристики додатків:  

1. Кожний побудований на програмах, надійність і точність яких 

перевірена багаторічним досвідом; 

2. Всі програми сумісні та легко інтегруються не тільки з MATLAB, 

але і з Simulink та будь-яким іншим встановленим пакетом; 

3. Звдяки тому, що додатки написані в коді відкритої архітектури 

MATLAB, вони дозволяють прочитати всі m-файли, зробити до них свої 

додавання або використовувати їх як шаблони при створенні власних функцій; 

4. Кожне застосування може функціонувати на будь-яких 

комп'ютерних платформах, на яких працює MATLAB. 

Аналіз технічних характеристик та роботи середи програмування 

MATLAB, дозволяє прийняти рішення, що є доцільним вибір саме пакету 

програм MATLAB для моделювання управління температурою 

гідрокарбонатної суспензії витратами холодної води ВКС. 
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«СОЛОН-Пресс», 2003.— 576с. 
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Губна помада - косметичний продукт для забарвлення, захисту і (або) 

зволоження губ. Для того, щоб користування даним косметичним продуктом 

було якомога зручнішим і обов’язково безпечним для здоров’я, вкрай важливо 

забезпечити як якість сировини так і дотримання технологічних норм. 

 Необхідність створення мікроконтролерного вимірювача пов’язана з тим, 

що для забезпечення високої якості губної помади є саме контроль температури 

на різних стадіях технологічного процесу, а також контроль кислотності та 

вологості готової маси. [1] 

У роботі [2] було обґрунтовано наступну задачу: необхідність створення 

структурної схеми мікроконтролерного вимірювача параметрів технологічного 

процесу виготовлення губної помади. 

У роботі [3] розглянуто структурну схему мікроконтролерного вимірювача 

параметрів технологічного процесу виготовлення губної помади а також 

зазначені основні його характеристики. 

Проте, залишається невирішеним питання аналізу похибок даного блоку 

контролю з урахуванням обраних датчиків. Тож, розглянемо це питання. 

 Метою даної роботи є розробка на підставі визначення похибок такого 

вимірювача. 

Загальна похибка вимірювання даного приладу складається з похибки 

окремих вузлів. Джерелами похибки є аналогові первинні вимірювальні 

перетворювачі та АЦП, вбудований у мікроконтролер.   

Так як всі складові сумарної похибки можна вважати некорельованими 
між собою, то вираз для знаходження загальної похибки має вигляд: 

 

                                 


 
N

i

i

1

297,0  ,                                         (1) 

 

де N- кількість складових загальної похибки; 

     i - значення складової сумарної похибки. 

 При двох доданків коефіцієнт кореляції має значення 0,97. 

Розглянемо зазначені вище джерела похибки. 

mailto:Tosic160717@gmail.com
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Похибка датчика температури LM75A становить ± 0,33% відносної 

похибки вимірювання.  

Похибка датчика вологості FIZEPR-SW100.20 становить ± 0,8% відносної 

похибки вимірювання.  

Похибка датчика тиску LMP 33i становить ± 0,1% відносної похибки 

вимірювання.  

Похибка датчика кислотності OrbisintCPS11D у діапазоні: 0 °С...+80 °С 

становить ± 0,03 рН. При вимірюванні найменшої у технологічному процесі 

температури 50 
0
С відносна похибка буде визначатися: 

%06,0t . 

Похибка аналого-цифрового перетворювача мікропроцесора по технічному 

паспорту дорівнює двом молодшим розрядам АЦП. Знаючи, що наш АЦП має 

10 розрядів, маємо 
ацп =0,2%. 

З урахуванням співвідношення (1) можна розрахувати загальну похибку 

для каналу виміру вологості сиропу: 

%96,0
R

 H
 . 

Висновок: сумарна похибка  даного приладу складається з похибок 

кожного каналу вимірювання, а саме: 

− при вимірюванні температури жирової основи губної помади 

відносна похибка становить  ± 0,33% 

− при вимірюванні вологості жирової основи губної помади відносна 

похибка становить ± 0,8%; 

− при вимірюванні тиску при фасуванні відносна похибка становить ± 

0,1%; 

− при вимірюванні pH жирової основи губної помади похибка 

становить ± 0,06%; 

Проаналізувавши похибки вимірювальних каналів, вибір елементної бази 

будемо вважати остаточним. 

Сумарна похибка вимірювання по жодному з каналів не перевищує 

встановлену у технічному завданні 2,0%. 
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технічна конференція: Актуальні проблеми автоматики та приладобудування України. – 

Харків, 2018 .– С 161, 162. 

 

 

 

http://www.the-village.ru/village/business/process/227475-pomady
http://www.the-village.ru/village/business/process/227475-pomady


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 15 

УДК 624.57 

 

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

ПРОЦЕСОМ МОНОЕТАНОЛАМІНОВОЇ ОЧИСТКИ В ВИРОБНИЦТВІ 

АМІАКУ  
 

Я.C. БОНДАРЕНКО
1*

, І.Л. КРАСНІКОВ
2 

 

1.
 магістрант кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного 

моніторингу, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
2.

  професор кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного 

моніторингу, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
*
email: ikl06635@gmail.com 

 

Синтетичний аміак є одним із найважливіших продуктів хімічної 

промисловості. Здобувають аміак з природного газу в типових агрегатах 

синтезу великої одиничної потужності. Виробництво аміаку є енерговитратним, 

що пов’язано в тому числі з необхідністю очистки сировини (природного газу) 

від шкідливих домішок вуглеводнів. Енергоефективність агрегату синтезу 

аміаку значною мірою визначається режимом роботи відділення 

моноетаноламінової (МЕА) очистки парогазової суміші від двооксиду вуглецю 

після відділення конверсії. Цей процес має цілий ряд переваг, проте вимагає 

значних затрат тепла на регенерацію МЕА розчину [1]. 

Виробництво більшої частини аміаку в Україні відбувається в агрегатах 

синтезу потужністю 1360 т/добу. Система автоматизації процесу МЕА очистки 

в таких агрегатах повинна підтримувати певний температурний режим в 

абсорберах і регенераторах розчину, тиск, витрати розчину і рівень розчину в 

апаратах в умовах постійної зміни зовнішніх теплових навантажень на 

установку. 

Метою даної роботи є створення комп’ютерно-інтегрованої системи 

управляння процесом МЕА очистки агрегату синтезу аміаку, яка побудована на 

базі програмованих логічних контролерів фірми ОВЕН українського 

виробництва [2]. Впровадження такої системи дозволяє реалізувати функції 

управління електроприводами, реалізувати функції цифрових регуляторів, 

здійснювати передачу даних з використанням безлічі протоколів, забезпечити 

інтеграцію інформаційних технологій, таких як послуги серверів сторінок 

WWW, серверів файлів FTP, або стандартизації, описаної в рамках специфікації 

серверів OPC, підвищити безпеку процесу, зменшити затрати енергії на 

регенерацію МЕА розчину та зменшити кількість викидів МЕА до атмосфери. 

 
 Список літератури: 

 1. Бабиченко, А.К. Оптимизация режимных параметров нагрузки отделения синтеза 

производств аммиака // Технологический аудит и резервы производства. − 2013. − № 5. − 

С. 4-7. 

 2. Програмовані логічні контролери ОВЕН. URL: https://owen.ua/ua/programovani-

logichni-kontrolery (дата звернення: 29.10.2019) 
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Ще досить недавно вимірювальні прилади, основані на перетворенні 

вимірюваної фізичної величини у електричний сигнал мали дуже великі 

габаритні розміри та значну вагу. Вони мали назву – аналогові вимірювальні 

прилади. Це електромеханічні прилади, принцип дії яких полягає у 

перетворенні електромагнітної або електричної енергії у механічну енергію 

переміщення рухомої частини приладу. Узагальнена структурна схема таких 

приладів складається з послідовно з’єднаних вимірювального кола, 

вимірювального механізму та відлікового пристрою. Призначення 

вимірювального кола – перетворення вимірюваної величини у деяку проміжну 

електричну величину (переважно струм або напругу), функціонально зв’язану з 

вимірюваною величиною і безпосередньо діючу на вимірювальний механізм. З 

часом на зміну аналоговим вимірювальним приладам прийшли цифрові. 

Цифровий вимірювальний прилад - це прилад, в якому безперервний вхідний 

сигнал перетворюється в дискретний вихідний і представляється в цифровому 

вигляді. Процес перетворення аналогової величини в цифрову називається 

аналого-цифровим перетворенням, а перетворювач, що здійснює це 

перетворення - аналого-цифровим перетворювачем [1]. Вони значно менші та 

легші за своїх попередників завдяки тому, що працюють з цифровим сигналом, 

який зазвичай має меншу амплітуду від аналогового, отже для перетворення 

цифрового сигналу потрібні електричні елементи меншого розміру. Ще однією 

перевагою цифрових вимірювальних приладів є можливість їх підключення до 

комп’ютеру для реєстрації та обробки результатів вимірювань. Еволюція 

вимірювальних приладів не закінчилась, зараз з’являється безліч віртуальних 

вимірювальних приладів. Віртуальні прилади, реалізовані у вигляді 

багатофункціональних плат розширення до персональних комп'ютерів, мають 

достатню універсальність у порівнянні з промисловими  приладами. Додавши в 

звичайний комп'ютер плату з відповідним програмним забезпеченням можна 

одержати універсальний вимірювальний прилад з могутньою обробкою і 

різноманітним представленням отриманих даних [2]. 

Мета роботи – опис розробленого віртуального багатофункціонального 

вимірювального приладу з можливістю вимірювання тієї чи іншої вимірюваної 

величини в залежності від підключеного первинного вимірювального 

перетворювача та встановленого програмного забезпечення. 

Розроблений віртуальний прилад складається з первинного вимірювального 

перетворювача, уніфікованої багатофункціональної плати, та контролера 
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зв’язку приладу з комп’ютеризованою системою (комп’ютер, смартфон, 

планшет). У якості первинних вимірювальних перетворювачів 

використовуються датчик освітленості, з яким віртуальний прилад буде 

виконувати функції люксметру та двоканальний подільник напруги, при 

підключені якого до порту АЦП уніфікованої плати, прилад перетворюється у 

віртуальний двоканальний осцилограф. Уніфікована плата побудована на 

основі мікроконтролера ATmega32. У якості контролеру зв’язку 

використовується Wi-Fi модуль. 

У результаті проведених робіт розроблений віртуальний прилад має 

можливість вимірювати освітленість у діапазоні від 1 до 60000 лк з похибкою 

±1 лк за допомогою зонду вимірювача освітленості та дослідження форми 

електричного сигналу амплітудою до ±200 В з частотою до 100 кГц за 

допомогою зонду осцилографу. Прилад можна підключити до комп’ютеру за 

допомогою середи розробки та платформи для виконання програм LabVIEW, 

виконувати операції з обробки даних, що надходять з виходу каналів 

подільника напруги, а саме, визначення періоду і частоти сигналу, мінімального 

і максимального, амплітудного, верхнього і нижнього значення сигналу, 

скважності сигналу, часу наростання, часу спаду, позитивного коефіцієнту 

заповнення, негативного коефіцієнту заповнення, також операції з обробки 

значень освітленості, отриманих з виходу датчика освітленості. Прилад виконує 

функцію реєстрації та архівації інформації.  

Розроблений віртуальний прилад не обмежується можливостями 

вимірювання освітленості, чи форми електричного сигналу, за бажанням до 

його входу можна підключити будь-який первинний перетворювач і 

вимірювати інші фізичні величини. Прилад має компактний розмір, може 

підключатися до смартфону, що дає змогу вмістити у кишеню осцилограф, 

люксметр та будь-який інший прилад. Функціонал обмежується тільки 

фантазією, чи сферою застосування. Цей віртуальний прилад можна 

застосовувати як у побутових, так і у виробничих цілях. Можливість 

підключення до комп’ютеру за допомогою середи розробки та платформи для 

виконання програм LabVIEW робить розроблений віртуальний прилад 

ідеальним лабораторним макетом, за допомогою якого студенти мають змогу 

проявити свої можливості у програмуванні та у схемотехніці. 

 
Список літератури: 
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Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами є достатньо 

складним процесом. В сучасних умовах це відбивається на техніко-економічних 

показниках генерування теплової енергії, особливо у виробничому секторі 

промисловості. Зниження собівартості такої продукції потребує, окрім 

природного газу, використовувати інші джерела енергії. На відміну від котлів 

на природному газі, де якість згоряння залежить від співвідношення газ-

повітря, у котлах на твердому паливі домінують інші чинники. Тому 

використання парових котлів на твердому паливі потребує розроблення систем 

автоматизації, які забезпечать оптимальне керування виробництвом теплової 

енергії [1]. 

Експлуатація котлів на твердому паливі повинна забезпечувати надійне та 

ефективне вироблення пара з необхідними параметрами і безпечні умови праці 

персоналу [1]. Завданням розроблення автоматизованої системи управління є: 

 визначення раціональної структури системи автоматичного контролю, 

регулювання та керування, яка відповідає технологічної сутності процесу, його 

машинно-апаратурній системі та прийнятим технологічним принципам; 

 вибір раціональних методів контролю, регулювання та керування 

технологічним процесом, які відповідають умовам досягнення високих 

кількісних та якісних показників; 

 вибір приладів та засобів автоматизації, які відповідають прийнятим 

принципам автоматизації з урахуванням вимог до їхніх експлуатаційних 

характеристик. 

В доповіді запропоновані технічні рішення щодо розробленої 

автоматизованої системи управління котлом на твердому паливі та розрахунки 

теплового балансу основного компонента котла – парового барабана. Система 

автоматизації побудована за дворівневою схемою та має розподілену структуру 

керування. На нижньому рівні автоматичне керування котлом здійснюється за 

допомогою програмованого логічного контролеру ПЛК-63 виробництва 

компанії ОВЕН. Другий рівень реалізований шляхом використання SCADA-

системи Мастер-СКАДА, яка є людино-машинним інтерфейсом. 

Функціонально людино-машинний інтерфейс забезпечує постійний контроль за 

процесом водоочищення з боку оператора технологічного устаткування. 
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Віртуальна реальність (VR) - це імітація досвіду, яка може бути схожою 

або зовсім відрізнятися від реального світу [1].  

Системи віртуальної реальності використовують гарнітури віртуальної 

реальності для створення зображень, звуків та інших відчуттів, що імітують 

фізичну присутність користувача у віртуальному середовищі [2]. Людина, яка 

використовує обладнання віртуальної реальності, здатна оглядати штучний 

світ, рухатися в ньому та взаємодіяти з віртуальними об’єктами. Ефект 

створюється VR гарнітурами, що складаються з головного дисплея з невеликим 

екраном перед очима, проте, також можуть використовуватися спеціально 

розроблені кімнати з кількома великими екранами [3].  

Віртуальна реальність, як правило, включає в себе слуховий і відео 

зворотний зв'язок, але може також дозволити інші типи чуттєвих і силових 

зворотних зв'язків за допомогою гаптичної технології [4]. 

У соціальних науках та психології віртуальна реальність пропонує 

економічно ефективний інструмент для вивчення взаємодій у контрольованому 

середовищі. Його можна використовувати як форму терапевтичного втручання. 

Наприклад, існує випадок терапії експозиції віртуальної реальності, форми 

терапії експозиції для лікування тривожних розладів, таких як 

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та фобії [5]. 

VR може імітувати реальні робочі місця для цілей безпеки та гігієни праці 

на роботі. Він може бути використаний для надання учням віртуального 

середовища, де вони можуть розвивати свої навички без реальних наслідків 

невдачі. Він використовувався та вивчався в початковій освіті, військовій, 

космонавтській підготовці, тренажерах польотів, підготовці шахтарів, 

архітектурному дизайні, навчання водіїв та перевірка мосту [6]. Іммерсивні 

інженерні системи VR дозволяють інженерам бачити віртуальні прототипи до 

наявності будь-яких фізичних прототипів. Стверджувалося, що доповнення 

навчання віртуальними навчальними середовищами пропонує перспективи 

реалізму у військовій сфері та у сфері охорони здоров'я [7-8].  

Отже, VR широко застосовується у багатьох сферах життя людини, тому 

дужу важливо створити оптимальне середовище, яке буде здатне повністю 

занурити користувача у віртуальний світ.  

Якість створеного віртуального середовища зазвичай вимірюється 

ступенем достовірності ілюзії занурення [9-10]. Тобто, поєднанням 
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психофізичного подразнення органів почуттів користувача таким чином, щоб 

його мозок сприймав віртуальне оточення як реальне.  

Серед головних компонентів які впливають на якість створеного 

віртуального оточення виділяють: спосіб переміщення, взаємодію з оточенням, 

кут огляду, кількість кадрів у секунду [11].   

Метою даної роботи було встановлено створення нового методу 

переміщення у віртуальній реальності який здатний покращити якість 

віртуального оточення. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі. 

1. Пошук існуючих методів за для переміщення у VR. Розгляд їх 

сильних та слабких сторін.  

2. Опис нового запропонованого методу переміщення у віртуальній 

реальності. 

3. Зіставлення гіпотез для перевірки якості роботи методу порівняно з 

існуючими рішеннями. 

4. Створення алгоритмів та структур даних необхідних для 

програмування методу. 

5. Програмування методу у середовищі C# .Net. 

6. Перевірка зіставлених гіпотез аналізуючи відгуки контрольної та 

експериментальної групи користувачів. 

У результаті роботи був створений додаток віртуальної реальності, який 

відображає запропоновану концепцію. Тести серед виборки з 11 чоловік 

показали, що запропонований метод не відволікає від контенту. Також 70% 

користувачів сказали, що цей метод зручніший ніж переміщення за допомогою 

телепортації контролером. 
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У роботі [1] зазначено, що своєчасний контроль параметрів технологічного 

процесу на кожному етапі дозволить підвищити якість карамелі, оскільки 

ретельне дотримання режимів обробки сировини та напівфабрикатів, можливе 

лише при використанні високоточних вимірювальних перетворювачів. У роботі 

[2] запропоновано структурну схему вимірювача основних параметрів 

технологічного процесу виготовлення карамелі. Залишається не вирішеною 

задача оцінювання точності результатів вимірювань, що отримані за допомогою 

мікроконтролерного вимірювача.  

Мита роботи – оцінювання стандартних невизначеностей результатів 

вимірювань щоб мати можливість своєчасно прогнозувати відмову датчиків на 

основі зміни форми закону розподілу результатів вимірювань та назначати 

міжповірочні інтервали для досліджуваного обладнання. 

Було проведено обробку результатів прямих багаторазових вимірювань з 

датчиків контролю температури, тиску пару, вологості речовин та підтвержено 

гіпотизу про нормальність закону розполілу результатів вимірювань. На рис. 1 

представлено результати спостережень за зміною температури (рис. 1а), за 

зміною тиску пару (рис. 1в), та за зміною вологості речовин (рис.1в). 
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Рис.1 – Спостереження за зміною: а– температури, б – тиску, в – вологістю речовин 
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Стандартна невизначеність вимірювань типу А вхідної величини ix  

розраховується за формулою 
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де in  – кількість спостережень проведених при вимірюванні ix . 

Стандартна невизначеність вимірювань типу А вхідних величин – 

температури, тиску пару, вологості сировини розраховується за формулою (1) 

  С0,114tu 0
iА  . 

  3660,Pu iА  кПа. 

  1590,HRu iА  %. 

Для результатів вимірювання, що описуються нормальним розподілом, 

стандартна невизначеність типу В оцінюється за формулою 

 
6

ab
xuB


                                                       (2) 

Температура сировини вимірюється у діапазоні від 90 
0
С до 95 

0
С, отже 

стандартна невизначеність (тип В) згідно формулі (2) дорівнює 

  8330
6

9095
,tuB 




0
С. 

Тиск пару змінюється у діапазоні від 597 кПа до 600 кПа, отже стандартна 

невизначеність (тип В) згідно формулі (2) дорівнює 

  50
6

597600
,PuB 


 кПа. 

Вологість сировини змінюється у діапазоні від 96 % до 99 %, отже 

стандартна невизначеність (тип В) згідно формулі (2) дорівнює 

  50
6

9699
,RHuB 


 %. 

На підставі даних, отриманих з результатів натурних вимірювань 

параметрів технологічного процесу виготовлення карамельного сиропу вдалося 

провести розрахунки стандартних невизначеносте по типам А та В. Отримані 

значення невизначеності цілком задовольняють умовам технічного завдання. 
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Методи обернення динамічних систем знайшли широке розповсюдження 

для вирішення задач керування механічними і електричними системами. 

Інвертування динамічних систем є ефективним способом реалізації процесів 

керування по збуренню, а також в комбінованих системах з прогнозуючими 

моделями. При вирішенні задач обернення виникає ряд труднощів, пов'язаних 

зі стійкістю системи, фізичною реалізацією, високою чутливістю результатів по 

відношенню до точності завдання параметрів математичної моделі об'єкту. 

Проте, для вирішення ряду практичних завдань видається природним 

розглянути наближені математичні моделі об'єкта управління і сигналів на його 

входах і виходах, для яких задача обернення має коректне рішення. У 

комбінованих системах управління зазначені допущення компенсуються 

контуром управління по відхиленню. 

В даній роботі пропонується рішення задачі обернення стосовно до 

лінійних систем у класі поліноміальних сигналів на вході та виході. 

Розглядаються SISO системи, задані у формі «вхід-вихід»: 

 , (1) 

де ,  – постійні коефіцієнти, . 

Нехай множина  вхідних та вихідних сигналів являє собою множину 

векторних поліномів степеня не вище : 

  (2) 

де  – -мірні вектори коефіцієнтів. 

Замість поліномів виду (2) розглядатимемо еквівалентні поліноми 

  , (3) 

де вектори  та  пов’язані співвідношеннями: 

  .  

Далі векторний поліном (3) представлятимемо у векторно-матричній формі 
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де  – -мірна матриця стовпці якою відповідають векторним 

коефіцієнтам полінома (3), а  – -мірний вектор-

стовпець. 

У представленій формі операція диференціювання буде мати наступний 

вигляд: 

 , (4) 

де елементи матриці  розмірності  мають вигляд: 

 ,  

де  — символ Кронекера. 

Поліноміальні сигнали на вході і на виході представимо у векторно-

матричній формі 

 , (5) 

де  та  – - мірні вектор-рядки, складені з коефіцієнтів поліномів 

Після підстановки (5) в (1) отримаємо 

  (6) 

З (6) безпосередньо слідує 

  (7) 

Вводячи відповідні позначення, перепишемо (7) у вигляді 

 , (8) 

де  і  квадратні  нижні трикутні матриці, які 

формуються відповідно до наступних правил 

 
Проаналізувавши співвідношення (8), можна бачити, що (8) є лінійним 

відображенням між векторами  і , записане в симетричній формі. Оскільки  і 

 нижньотрикутні матриці з діагональними елементами, то  і  в загальному 

випадку невироджені і система (8) має єдине рішення. 

У випадку рішення задачі інвертування, що цікавить нас, шуканий вектор 

коефіцієнтів  знаходиться із співвідношення 

   

Запропоновано матричне представлення сигналів на входах та виходах 

динамічної системи, дозволяє перейти від диференційних рівнянь до матричних 

лінійних алгебраїчних змінних входу, виходу та стану динамічної системи. 
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Сучасні комерційні підприємства, в залежності від напрямку своєї 

діяльності, можуть працювати з різною кількістю клієнтів. У багатьох великих 

фірм можуть бути десятки, а то сотні активних замовників, а потенційних – ще 

більше. Якщо підприємство при цьому займається розробкою складних 

проектів для своїх клієнтів (наприклад, створення програмного забезпечення), 

то менеджеру відслідковувати виконання цих проектів стає непосильним 

завданням. Без використання спеціально розроблених систем менеджер 

витрачає величезну кількість часу для координації роботи виконавців, для 

спілкування з поточними і потенційними клієнтами. Цю проблему може 

вирішити CRM-система [1]. 

CRM-система являє собою набір певного програмного забезпечення і 

технологій, призначене для обліку, обробки та зберігання інформації про 

взаємовідносини з клієнтами. За допомогою CRM можна автоматизувати й 

удосконалювати бізнес-процеси в таких областях, як: продажу, маркетинг, 

обслуговування і підтримка клієнтів. За допомогою CRM-системи можна 

координувати взаємодію різних відділів компанії, які ведуть роботу з клієнтом, 

а також координувати роботу різних каналів взаємодії з самим клієнтом. Крім 

того, CRM може дати різним відділам компанії доступ до повної інформації про 

клієнта, необхідної для найкращого задоволення його потреб [2]. 

Зазвичай, системи управління взаємовідносинами з клієнтами прийнято 

розглядати як програми для автоматизації продаж і взаємодії з клієнтами. 

Однак, сьогодні розробники систем функціонально розширили свої програми і 

перетворили їх в інструмент комплексної автоматизації бізнесу. Таким чином, 

CRM, як технологію підвищення ефективності та організації роботи бізнесу, 

можна адаптувати під будь-яку справу. Головне в сучасній CRM системі – 

здатність вирішувати питання внутрішніх зв'язків компанії і управління, тобто 

вміти будувати і автоматизувати бізнес-процеси [3]. 

Головним критерієм при виборі CRM-системи є її тип, який визначає, чи 

буде підходити система до специфіки організації. Іншим важливим критерієм є 

можливість інтеграції системи, що впроваджується, в інфраструктуру компанії. 

Часто буває важлива можливість доопрацювання системи під потреби компанії. 
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Вирішальним фактором на користь вибору CRM-системи або відмови від неї є 

сукупна вартість володіння системою, в яку входить як вартість придбання 

ліцензії або підписки, так і вартість її впровадження і подальшої підтримки. 

Після підбору необхідної системи можна приступити вже безпосередньо до її 

впровадження. 

Типовий проект впровадження CRM-системи можна розділити на чотири 

етапи. 

Перший етап – підготовка, допроектне обстеження і складання технічного 

завдання. На цьому кроці слід визначити цілі впровадження, вивчити технології 

впровадження і провести допроектне обстеження, що включає в себе вивчення 

існуючих процесів по роботі з клієнтами, особливостей бізнесу компанії. В 

результаті має вийти опис організаційної структури компанії, схеми основних 

бізнес-процесів роботи з клієнтами, деталізація цілей впровадження і критерії 

успіху впровадження системи. 

Наступним етапом буде проектування – опис способів реалізації вимог до 

програми, складених на етапі допроектного обстеження. В результаті повинні 

будуть вироблені шляхи оптимізації бізнес-процесів компанії, визначені 

ключові показники діяльності, узгоджені і затверджені функціональні вимоги. 

Рекомендується також підготувати тестові приклади для перевірки результатів 

роботи програми. 

Третій етап полягає в реалізації завдань, поставлених на етапі 

проектування. Він включає розробку, настройку та тестування CRM-системи, 

створення експлуатаційної документації, настройку функціоналу і перевірку 

працездатності на тестових прикладах. 

І, нарешті, останній етап – здача розробленої системи, введення в 

експлуатацію та аудит, який полягає в аналізі роботи системи і перевірки 

досягнення поставлених цілей впровадження. 

В даній роботі було вирішено розробити web-застосунок CRM-системи для 

роботи інтернет-магазину одягу. Отримані знання допомогли виявити як 

сучасні інформаційні технології допомагають бізнесу розвиватися та 

залишатися конкурентоспроможними.   
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В даний момент одним з найбільш швидко зростаючих напрямків в ІТ-

індустрії є налагодження і забезпечення безперервної доставки програмного 

забезпечення (Continuous Delivery) замовнику за допомогою різноманітних 

комбінацій технологій та інструментів. 

Нові вимоги до розгортання програмного забезпечення, що визначаються 

розвитком технологій та методологій розробки, включають в себе постійну 

готовність і безперервність тестування змін, підготовку і налаштування 

тестового середовища для команди, що реалізує ІТ-проект. Крім того, 

постійний технологічний розвиток зробив можливим і доступним велику 

кількість сервісів, апаратного забезпечення, які раніше не розглядалися для 

використання у процесах розробки програмного забезпечення. 

Таким чином даний технологічний прорив, а також широке використання 

вільно поширюваного програмного забезпечення, привели до того, що вартість 

володіння апаратними та програмними ресурсами, в багатьох випадках стала 

менше ніж вартість праці кваліфікованого ІТ-фахівця. Також значно змінився 

підхід до організації процесу безперервної доставки програмного забезпечення. 

Цей процес намагаються поліпшити та автоматизувати якомога найбільше. Так 

і з’являються нові методології, що дозволяють більш ефективно доставляти 

програмний код між різними відділами IT-компанії або готовий продукт до 

замовника. 

Однією з таких методологій є DevOps (акронім від англ. Development and 

Operations). Впровадження цієї методології в IT-компанії дозволяє досягати 

високих результатів завдяки: 

1) вирішенню проблеми масштабування; 

2) підтримці інфраструктури; 

3) моніторингу програмного забезпечення; 

4) організації ефективної внутрішньокомандної комунікації. 

Актуальність даної роботи обґрунтована високими темпами зростання 

використання цієї методології у світі. У дослідженні компанії Rackspace було 

проведено аналіз інтерв’ю понад 700 IT-керівників і визначено, що серед них 

55%організацій вже реалізували процеси DevOps або шукають шляхи для 

впровадження. Близько 31% з них планують впровадити і використовувати 

DevOps протягом наступних 2-х років. Протягом наступних п’яти років ринок 

DevOps виглядає дуже перспективним, багато фахівців прогнозують значне 

mailto:your@email.com
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зростання і все більше ІТ-підприємств починають розуміти, які переваги 

DevOps може принести з точки зору зниження витрат і гнучкості [1]. 

Але реальне впровадження та застосування методології DevOps у сучасних 

умовах неможливо без вирішення питань, пов’язаних із кадровим забезпечення. 

Саме працівники, що мають відповідну кваліфікацію, навички та досвід участі 

різних ІТ-проектах, забезпечують успіх або, навпаки, невдачу ІТ-проекту. 

Таким чином, однією з проблем, яку треба вирішувати для успішного 

застосування методології DevOps, є проблема формування відповідної команди 

фахівців та контроль її стану [2]. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується створення бази даних та 

засобів роботи із нею. Фрагмент моделі даних, що ілюструє структурні 

особливості такої бази даних, наведений на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Фрагмент моделі даних 

 

Застосування такої бази даних у першу чергу дозволить вирішити 

проблеми, пов’язані із обліком ІТ-фахівців, зокрема їх навичками, рівнем 

кваліфікації, досвідом участі у різних проектах, а також дозволить швидко 

отримувати дані, за допомогою яких можна буде обґрунтовано приймати 

рішення щодо доцільності включення відповідного фахівця до складу команди, 

яка виконує певний ІТ-проект. 
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В последнее время небольшие радиоуправляемые летательные аппараты 

(дроны, мультикоптеры) становятся всё более доступными как простым 

потребителям для развлечения, так и профессионалам для выполнения 

технически сложных задач. Можно прогнозировать, что данная тенденция 

будет продолжаться и дальше. 

Перспективным является использование дронов в сфере доставки. 

Например, компания «Amazon» одной из первых начала эксперименты по 

доставке своих посылок мультикоптерами. В 2016 году «Amazon» успешно 

осуществила доставку посылки в Кембридж. Позднее много других компаний, в 

том числе «DHL», начали разработку и тестирование собственных служб 

доставки мультикоптерами.  

Таким образом, является актуальной  задача построения траектории по 

данным электронных карт для перемещения дронов в условиях городской 

среды. Группа студентов кафедры программной инженерии и информационных 

технологий управления работает над проектированием и реализацией системы 

для автоматических полётов в условиях современного города. 

При подготовке к разработке были проанализированы различные 

сервисы, такие как: 2ГИС, OpenStreetMaps и Google Maps и была выбрана 

платформа Google Maps, которая предоставляет развернутый API для 

взаимодействия разработчика со сторонними сервисами. Это является важным, 

так как не все подобные сервисы обладают таким качеством. 

Для проектирования мобильного приложения необходимо рассмотреть 

следующие задачи: 

 ознакомиться с возможностями программного интерфейса (API) 

Google Maps; 

 выделить особенности необходимой информации для 

формирования корректного запроса к Google Maps; 

 определить критерии оценки корректности ответа сервиса на 

запрос; 

 сформулировать правила использования ответа на запрос для 

построения внутренней схемы препятствий. 

Определим основной функционал программного обеспечения: 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 30 

•программа принимает адреса доставки груза через интерфейс 

пользователя; 

•далее благодаря настройке программы на работу с API, она производит 

запрос необходимого участка карты и, получив геоданные, определяет 

возможные препятствия; 

•на следующем этапе программа вычисляет оптимальную траекторию 

полёта с учётом облёта препятствий, расхода энергии и времени; 

•на последнем этапе программа выдаёт готовую карту для дальнейшего 

конструирования траектории полёта. 

Рассмотрим особенности входной информации: 

•программа должна работать с различного типа геоданными; 

•в виде входных данных программа должна получать адреса доставки; 

•программа должна осуществлять запросы и получать геоданные через 

API Google Maps; 

Рассмотрим особенности выходной информации: 

• программа должна определять возможные препятствия и пути их 

обхода. 

Таким образом, в упрощенном виде модель программного обеспечения 

для проектируемой системы может иметь следующий вид: 

 

 
Рис. 1 – Модель системы 

 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что проблема построения 

траектории является актуальной и имеет тенденцию к дальнейшему развитию, 

так как увеличивается интерес к прикладному применению подобных решений.  

Предложенное решение получения информации с сервиса Google Maps 

может быть применено всеми пользователями интернета после их регистрации 

на сервисе. Предложенное решение также является полезным для общества в 

плане экономики и сохранения экологического баланса городской среды. 
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Контроль якості металевої продукції залежить від структури, умов 

виготовлення та зберігання вихідного матеріалу. Особливо це стосується 

феромагнітних виробів, зовнішній вигляд яких найчастіше прихований під 

корозією. Як правило, в початковому стані феромагнітні матеріали 

перебувають на різних рівнях намагніченості і результати контролю відомими 

методами і пристроями структурного складу матеріалу будуть помилкові. 

Розмагнічування зразків з магнитомягких матеріалів є одним з основних і 

необхідних елементів вимірювання їх магнітних характеристик. 

Розмагнічування деталей також проводиться для зручності подальшого 

транспортування, обробки та експлуатації. При цьому треба мати на увазі, що 

певні магнітні властивості, відразу ж після розмагнічування, можуть значно 

відрізнятися від характеристик, виміряних в стабільному стані. 

Для збільшення достовірності контролю відносної магнітної провідності 

r  і питомого електричного опору   циліндричних зразків в роботі 

запропонована попередня нормалізація електромагнітних характеристик за 

рахунок проведення процесу розмагнічування. Був розроблений та 

виготовлений розмагнічувальний пристрій, який складається з генератора 

низьких частот, генератора імпульсів, лічильника, цифро-аналогового 

перетворювача, підсилювача потужності, амплітудного детектора та індуктора. 

Режими роботи пристрою розмагнічування вибиралися в залежності від 

вагогабаритних параметрів контрольованих виробів, а так само від їх 

електромагнітних характеристик. Так в даній роботі використовували 50 зразків 

з різних марок сталі діаметром 10 мм, довжиною 200 мм. 

Розмагнічувальна установка працювала на частоті 1 Гц з максимальною 

амплітудою струму 10 А, що відповідало напруженості електромагнітного поля 

порядку 10 кА/м. Тривалість циклу розмагнічування проводилася з плавним 

загасанням величини струму з максимального значення до нуля і становила 5 

хвилин. 

Після проведення процесу розмагнічування зразків проведені повторні 

експериментальні дослідження по визначенню значень r  і при таких самих 

режимах роботи перетворювача. Результати експерименту наведені в таблиці 1. 

Гістограми (рис. 1 а, б) ілюструють зміну контрольованих параметрів до і після 

проведення процесу розмагнічування.  
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Таблиця 1 – Результати експериментального визначення r  і   після 

проведення процесу розмагнічування  

№ 

зразка U , В  , град 2tg  x  r  
710  Ом·м 

38 2,50 32,4 0,6929 2,85 35,50 4,14 

36 2,69 32,5 0,6905 2,84 37,47 4,50 

15 2,22 31,2 0,6669 2,73 29,16 3,82 

19 2,92 33,6 0,7154 2,97 41,84 4,69 

22 2,23 32,1 0,6907 2,84 30,11 3,69 

21 2,20 32,3 0,6971 2,87 30,00 3,59 

12 2,39 32,0 0,6830 2,80 32,03 4,02 

10 2,30 32,3 0,6940 2,85 31,29 3,79 

7 2,43 31,8 0,6768 2,77 32,29 4,14 

9 2,46 32,0 0,6815 2,80 32,95 4,16 

8 2,47 31,9 0,6800 2,79 34,32 4,18 

16 2,19 32,2 0,6951 2,86 30,04 3,59 

11 2,39 31,9 0,6806 2,79 31,91 4,04 

 

 
Рис. 1 – Зміна r  і   а) до проведення процесу розмагнічування, б) після проведення 

процесу розмагнічування 
 

В результаті проведених експериментів з'ясовано, що для деяких зразків 

значення контрольованих параметрів після розмагнічування істотно 

відрізнялися. Таким чином, можна зробити висновок, що перед проведенням 

вимірювальних операцій по визначенню електромагнітних параметрів 

феромагнітних зразків обов'язковою процедурою є виконання нормалізації 

структури з метою позбавлення від початкової намагніченості зразків. 

№ зразка № зразка 
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Спостереження повітряного простору визначається як спосіб своєчасного 

виявлення повітряних об’єктів (ПО) та визначення їхнього місцезнаходження (а 

за потреби й отримання додаткової інформації, що стосується ПО) і 

своєчасного надання цієї інформації користувачам, щоб забезпечити підтримку 

безпечного управління, виходячи з визначеної сфери інтересів [1, 2]. 

В докладі розглянута функціональна архітектура спостереження яка 

описує інтероперабельну систему, яка могла б також слугувати основою для 

досягнення необхідних фізичних рівнів характеристик і задоволення вимог до 

безпеки, визначених необхідними характеристиками спостереження та основні 

інформаційні потоки взаємодії функції спостереження з операційним 

середовищем: 

а) інформація, що передається каналами повітря-земля: запити від 

наземних засобів спостереження та дані про повітряну обстановку; відповіді від 

ПО на запити з землі та без запитні повідомлення від ПО; 

б) інформація, що передається каналами земля-земля: дані від датчика та 

від цілі; дані, що формуються на борту; картина повітряного руху; стан функції 

спостереження; польотні дані та обміни з іншими функціями, пов'язаними із 

спостереженням. 

Показано, що головним об'єктом функції спостереження є ПО, та її такі 

атрибути: чотиривимірне (4D) місцезнаходження; 4D-вектор швидкості; тип 

ПО, ідентифікація та інші атрибути, що вважаються операційно суттєвими.  

До категорії користувачів функції спостереження належать: центри 

організації повітряного руху (ОрПР); центри протиповітряної оборони; центри 

управляння польотами ПО авіакомпаній; системи обробки даних; функції, 

пов'язані із спостереженням (приміром, інтерфейс з військовою мережею даних 

спостереження); функції поза сфери дії ОрПР (наприклад, пошук і рятування). 

 
Список літератури: 
1. Свид, І.В. Синтез структури інформаційного забезпечення споживачів 

інформаційними системами спостереження повітряного простору / І.В. Свид, А.І. Обод // 

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х:. Харківський 

університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015 – Вип. 2 (43) – С. 67-70. 

2. Обод, І.І. Шляхи та методи удосконалення радіотехнічних систем ближньої дії. / І.І. 

Обод, І.В. Свид, І.А. Штих // Кафедра систем інформації: Зб. наук. праць / Під ред. проф. 

Кравця В.О. та проф. Серкова О.А. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014 р. – С. 225-234. 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 34 

УДК 534.1 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ФОРМЫ КОЛЕБАНИЙ В 

ЗАДАЧЕ О СТОХАСТИЧЕСКОМ ПОГЛОТИТЕЛЕ ЭНЕРГИИ 

 

Н.С. ГОЛОСКУБОВА 
1
, Ю.В. МИХЛИН 

2  

 
1. 

аспирант кафедры КМПС, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина 
2.

проф. кафедры ПМ, д-р. физ.-мат. наук, НТУ «ХПИ»,  Харьков,Украина 
*
email:nataligoloskubova1992@ukr.net 

 

Понимание механизма распространения, захвата и рассеивания энергии 

представляет собой одну из самых фундаментальных физических проблем как 

на микро-, так и на макроуровне. В частности, такие проблемы могут возникать 

при разработке молекулярных структур с заданными целевыми свойствами 

переноса энергии [1,2], или механические поглотители энергии [3,4]. В 

настоящей работе рассматривается модель гамильтоновой системы с 

несколькими степенями свободы, демонстрирующая однонаправленные потоки 

энергии [5]. Модель включает в себя массивный гаситель колебаний в виде 

контейнера с одной или несколькими легкими невзаимодействующими 

частицами (Рис.1). Важной особенностью моделирования является то, что 

контейнер с мягкой стенкой прикреплен к неподвижной стене при помощи 

линейно упругой пружины. Такой колеблющийся гаситель колебаний может 

динамически взаимодействовать с внутренними частицами, создавая 

двусторонние потоки обмена энергией.  

 

 
 

Рис. 1 - Массивный контейнер (гаситель колебаний), колеблющийся с одной частицей, 

взаимодействующей с потенциальными стенками разной «жесткости» и формы. 

 

Для расчета на устойчивость формы колебаний y=0 используется численно-

аналитический критерий устойчивости, связанный с критерием устойчивости 

по Ляпунову и предложенный в работе [6]. Результаты расчета представлены на 

Рис. 2. 
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Рис. 2 - Траектории частицы внутри контейнера (гасителя колебаний) в течение интервала 

времени t≤400, полученные для 𝝀= , ɣ=1.0, n =10 и различных форм контура: a)𝝱= -0.5, b) 𝝱 

= -0.302, c) 𝝱 = -0.2, d) 𝝱 = 0.009; во всех этих случаях начальное положение частицы (x, y) = 

(0.0,0.01), с нулевой начальной скоростью. 

 

 
 

Рис.3 - Граница устойчивости\ неустойчивости параметров Х [-0.5; 0.4] от 𝝱 [-0.01;0.01] 
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Поточна орієнтація рухомого об’єкта в системі безплатформеного 

управління (БУ) обчислюється за допомогою спеціальних алгоритмів 

визначення кватерніонів, які використовують первинну інформацію про 

обертання рухомого об’єкта на такті обчислень  ],[ 1 nn tt  , що поступає з 

вимірювачів кутової швидкості у вигляді квазікоординат: 





nt

nt
ini dtt

1

* ,)(  3,2,1i ,     (1) 

де )(ti  – проекції вектора абсолютної кутової швидкості об’єкта )(t


 на 

осі зв’язаної системи координат, 
ni  – проекції вектора позірного повороту 

n


. 

Для відпрацювання алгоритмів на етапі проектування системи БУ 

прийнято застосовувати в якості тестових рухів регулярну прецесію або конічне 

обертання. Оскільки реальний рух об’єкта може суттєво різнитися від цих 

випадків обертання твердого тіла, то розробка нових моделей тестових рухів є 

актуальною задачею точносного аналізу алгоритмів визначення орієнтації. 

В даній роботі запропоновано нову чотирьохчастотну еталонну модель 

обертання, для якої компоненти кватерніона орієнтації представляються 

суперпозицією тригонометричних функцій кутів tkt 1)(  , tkt 2)(  , tkt 3)(  : 

)sin()sin()sin()cos()cos()cos()( 3213210 tktktktktktkt  ;         

)sin()cos()sin()cos()sin()cos()(
4324321
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3213213
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(

2) 

де 1k , 2k , 3k , 4k  – постійні частоти, які задаються апріорі або 

обчислюються на основі апроксимацій реальних рухів об’єкта. З оберненого 

кінематичного рівняння в кватерніонах отримано проекції вектора модельної 

кутової швидкості на зв’язані осі у вигляді: 
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Аналіз траєкторій в конфігураційному просторі параметрів орієнтації, 

отриманих для моделі (2) при різних значеннях частот дозволяє зробити 

висновок, що ця модель суттєво відрізняється від моделі прецесії та конічного 

руху. Для реалізації тестового руху еталонну модель доповнюється 

аналітичними виразами для квазікоординат на основі інтегрування (3) на 

інтервалі  часу ],0[ nt  в умовах, коли задані частоти 1k , 2k , 3k , 
4k  і такт 

обчислень 1 nn ttT  . 

Запропонована еталонна модель була застосована для оцінювання 

точності алгоритма визначення кватерніона орієнтації четвертого порядку, в 

якому в якості проміжних параметрів використано вектор орієнтації n


, приріст 

якого на такті ],[ 1 nn tt   обчислюється за алгоритмом Р.Міллера [2]: 

)()( 13231*
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вихідні сигнали гіроскопів, що формуються всередині такту обчислень в точках 

зйому Ttn  3/11 , Ttn  3/21 , Ttn 1 . В якості похибки алгоритму була 

визначена неусувна похибка орієнтації – накопичений дрейф [1]. В табл. 1 

наведені кінцеві значення накопичених похибок дрейфу, отримані на інтервалі 
]2000,0[t с для класичного алгоритма (4), алгоритма, оптимізованого під 

конічний рух при певних значеннях коефіцієнтів ,    та при ,0  8/9 . 
 

Таблиця 1 – кінцеві значення накопиченої похибки дрейфу  
Алгоритм Р. Міллера  Дрейф, рад 

Класичний, при ,80/33  80/57  
310006,1   

Оптимізований під конічний рух, при ,80/36  80/54  
310982,0   

Алгоритм (4) при ,0  8/9  
310722,0   

 

Показано, що на тестовому русі, основаному на запропоновані 

чотирьохчастотній еталонній моделі обертання твердого тіла накопичена 

похибка дрейфу для алгоритма Р. Міллера із значенням коефіцієнтів 0 , 

8/9  менша, ніж похибка для традиційного алгоритма, так і для 

оптимізованого під конічний рух алгоритма. 
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У сучасному світі все ширше використовуються глибинне машинне 

навчання (англ. deep learning), що успішно знаходить використання у сферах 

обробки та аналізу даних (комп'ютерний зір, автоматичне розпізнавання 

мовлення та інші.). У якості алгоритму використовуються глибокі нейронні 

мережі (англ. deep neural network, DNN), які “навчаються” на великій кількості 

даних.  

Однією з проблем є необхідність величезної кількості даних для навчання 

якісної DNN. Однак не завжди є достатня кількість даних для класичного 

навчання. Також навчання на великій кількості даних призводить до 

необхідності мати або орендувати великі обчислювальна потужності, на 

значний час. Наприклад навчання одного варіанту DNN може коштувати тисячі 

й десятки тисяч доларів США й тривати днями та тижнями. 

Напрям навчання DNN на малих наборах даних має назву meta-learning. За 

допомогою різноманітних методів цього напряму можна досягти успіху в 

проектах, що потребують участі DNN, в залежності від їх особливостей. meta-

learning має три головних напрямки, що спираються на різні частини реалізації 

DNN як алгоритму: metric-based, model-based та optimization-based. 

Metric-based спирається на ідею відображення об'єктів у простір, де об'єкти 

з одного класу будь метрично ближчі між собою ніж до об'єктів інших класів. 

Цей напрямок має багато варіантів реалізацій та найпоширенішими 

алгоритмами є  Siamese neural network і Matching networks. 

Model-based напрямок використовує додаткові структури чи алгоритми на 

додаток до DNN для того щоб зменшити необхідні зміни вагів моделі. Так 

наприклад у Memory-augmented neural networks використовується Attention 

mechanism, що можна назвати зовнішньою пам'яттю. 

Optimization-based напрямок базується на заміні алгоритмів оптимізації з 

класичних заснованих на SGD на алгоритми, які розраховані навчити модель за 

обмежену кількість ітерацій. 
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Мобільні телефони є невід'ємною частиною сучасного суспільства. Важко 

уявити своє життя без мобільного пристрою. Практично всі свої потреби 

людина може реалізувати за допомогою різних мобільних додатків. Поїздка у 

відрядження, відпустку, пікнік за містом, просто прогулянка по місту і багато 

іншого – сьогодні все це неможливо без мобільного. А враховуючи, що сучасні 

телефони гармонійно поєднують в собі засіб зв'язку, музичний плеєр, фото і 

відеокамеру, ігрову приставку, книжку, та й цілий комп'ютер з доступом в 

інтернет, то й не дивно, що без нього ніяк не можна обійтися практично в будь-

якому місці і в будь-який час [1]. 

Метою даної роботи є ознайомлення з сучасними способами розробки 

мобільних додатків, а також впровадження і використання їх в повсякденному 

житті. Головний напрямок вдосконалення мобільних телефонів можна 

визначити одним поняттям: конвергенція технологій. Мобільні додатки 

впроваджуються в усі сфери розвитку. У тому числі вони стали невід'ємним 

компонентом ресторанного бізнесу. Впровадження сучасних технологій 

дозволяють підприємствам заробляти більше грошей, збільшуючи чисельність 

аудиторії.  

На сьогоднішній день існує безліч мобільних операційних систем: Android, 

IOS тощо. На світовому рівні платформа Android [2] є найпопулярнішою серед 

розробників, за якою слідує IOS. Android є відносно новою операційною 

системою, але за короткий час вона поширилась на ринку мобільних пристроїв.  

Клієнт-серверні додатки є найпоширенішими і в той же час 

найскладнішими в розробці. Проблеми виникають на будь-якому етапі, від 

вибору засобів для виконання запитів до методів кешування результату. У 

даній роботі буде розроблений додаток в середовищі Android Studio. Основним 

завданням додатку є агрегування цін в закладах харчування міста і наступне 

замовлення. У додатку використана велика база даних, в якій представлені 

меню обраних закладів. Продемонстровано роботу клієнт-серверних додатків. 
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В теперішній час методи неруйнівного контролю (НК) є невід'ємною 

частиною при виробництві і експлуатації металоконструкцій і виробів. У 

зв’язку зі стрімким розвитком нових технологій в металургії постало питання 

розвитку сучасних неруйнівних методів контролю, які б могли забезпечити 

швидкодійність, достовірність і високу чутливість. Одним з найбільш 

поширених методів являється ультразвуковий, в якому не так давно відбувся 

прорив в області застосування технології фазованих решіток. Тому розгляд 

нових методик контролю із використанням сучасних приладів на фазованих 

решітках являється актуальною і своєчасною задачею 

При ультразвуковому контролі зазвичай використовуються одноелементні 

перетворювачі, що створюють розбіжне звукове поле. Ультразвуковий пучок 

поширюється уздовж акустичної осі з невеликим розходженням. Розбіжність 

променю допомагає виявляти і вимірювати розміри дефектів, розташованих під 

кутом до променю. Важливою перевагою даного методу контролю є 

можливість виявлення при односторонньому підході до виробу внутрішніх 

дефектів, розташованих на великій глибині або що виходять на недоступну 

поверхню. 

Однак для використання стандартного ультразвукового методу потрібно, 

як правило, розробка спеціальних перетворювачів, додаткових пристроїв і 

конкретних методичних рекомендацій стосовно кожного типу деталей і вузла.  

Метод не дозволяє точно оцінювати розміри і характер виявлюваних дефектів. 

Досить складний контроль ультразвуковим методом деталей складної форми, 

що мають свердління, проточки, галтелі, валики посилення зварних швів і інші 

конструктивні відбивачі, що ускладнюють розшифровку результатів. 

Істотною перевагою одноелементних перетворювачів з поверхнею у 

вигляді частини сферичної оболонки є відносна простота їх конструкції, 

виготовлення і практичне використання. 

Однак суттєвим недоліком подібних систем є їх фіксована фокусна 

відстань. Так як об’єм фокальної області випромінювача зазвичай значно 

менше того об’єму середовища, на який потрібно впливати, то повинні бути 

передбачені засоби для зручного механічного переміщення випромінювача 

щодо об'єкта. Для цієї мети можуть бути використані сучасні автоматизовані 
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механічні системи (позиціонери). Однак і тут є свої труднощі. Якщо розміри 

області ультразвукового впливу досить великі, то використання 

випромінювачів з фіксованою фокусною відстанню не завжди є найбільш 

вдалим вибором, навіть якщо для їх переміщення використовуються 

автоматизовані механічні системи. Значно ширші можливості тут, безумовно, 

мають ультразвукові фазовані решітки. Уявімо, що п'єзоелемент розрізаний на 

безліч ідентичних елементів, ширина кожного з яких багаторазово менше його 

довжини. Кожен з цих елементів може розглядатися як джерело циліндричної 

хвилі. Хвильові фронти від багатьох вузьких п'єзоелементів будуть 

інтерферувати, створюючи сумарний хвильовий фронт. 

Головна особливість технології ультразвукових фазованих решіток – 

керовані комп'ютером амплітуда і фаза імпульсів збудження окремих 

п'єзоелементів з багатоелементними перетворювачами. Збудження 

п'єзоелементів може здійснюватися таким чином, щоб була можливість 

управляти параметрами ультразвукового променя, наприклад кутом, фокусною 

відстанню, розміром фокусної плями за допомогою комп'ютерної програми. Це 

дозволяє виявляти дефекти, різноорієнтовані щодо акустичної осі. Простий 

одноелементний перетворювач з високою ймовірністю може пропустити 

дефекти, розташовані під великим кутом до акустичної осі перетворювача, або 

в стороні від ультразвукового променя. 

Серед основних технічних переваг методу фазованих решіток можна 

виділити наступні: 

 результати контролю із застосуванням методу фазованих решіток, 

подаються у вигляді наглядного зображення, що значно полегшує і прискорює 

розуміння результатів, підвищуючи їх точність; 

 можливість генерації перетворювачем різних кутів введення сигналу, що 

набагато збільшує контрольовану зону і швидкість сканування; 

 гнучкість при контролі виробів складної форми; 

 можливість запису даних в режимі реального часу; 

 простота налаштування і збереження необмеженого числа налаштувань. 

Отже, із вище написаного випливає, що застосування в металургійній 

промисловості приладів на фазованих решітках дає більше можливостей для 

чутливого контролю і достовірного виявлення дефектів, що доцільно як з 

економічної так і з точки зручності проведення контролю. 
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В доповіді відображені результати досліджень технологічного процесу 

сатурації у цукровому виробництві та запропонована математична модель 

колони сатурації [1].  

Одним з основних параметрів даного процесу є температура сатурації. Як 

об'єкт регулювання, для якого проводяться розрахунки оптимальних 

настроювань регулятора було обрано контур регулювання «температура соку у 

сатураторі – витрата сатураційного газу». 

На початку досліджень була побудована математична модель колони 

сатурації. Для цього була використана мова візуального програмування 

Simulink, яка входить в пакет прикладних програм MATLAB. Далі проведено 

розрахунки щодо отримання параметрів оптимального ПІ-регулятора 

температури у процесі сатурації цукрового соку за інтегральним критерієм від 

квадрата похибки [2]. На рис.1 зображена блок-схема системи автоматичного 

регулювання температури у колонні сатурації. 

 
Рис. 1 – Блок-схема системи автоматичного регулювання 

 

Таким чином були отримані оптимальні параметри ПІ-регуляора, які 

забезпечують енергоефективне керування температурою у колонні сатурації. 
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В 2019 році світ інформаційних технологій активно розвивається і цей світ 

рухається в бік автоматизації, оптимізації та бездротових технологій. Набуває 

популярності термін «Інтернет речей», щоденно збільшується кількість 

пристроїв що мають вихід до глобальної мережі Інтернет. Разом з цим існує 

потреба віддаленого моніторингу показників вимірювальних приладів на 

виробництвах що працюють автономно. Для вирішення цієї задачі 

пропонується програмно-апаратна система, що виступає в ролі веб-інтерфейсу 

для МП вимірювальних приладів. 

Апаратна частина системи представляє собою модуль (структурна схема 

представлена на рисунку 1) що живиться від мережі 220В, та включає в себе 

процесор з ядром від i8051, SPI FLASH об’ємом 512 кБ, антену, модуль 

перетворення логічних рівнів для передачі або прийому даних з 

вимірювального приладу по інтерфейсу UART \ RS-232 [1]. Також модуль має 

реле для керування подачею напруги на вимірювальний прилад та аварійний 

вимикач цього реле. 
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Рис. 1 – Структурна схема системи. 

 

Модуль підтримує стандарти IEEE 802.11b/g/n і працює на стеку 

TCP/IP [2]. При відсутності сигналу від мікропроцесорного вимірювального 

приладу певний час, модуль повідомляє серверу про обрив зв’язку. Модуль має 

можливість надсилати дані не тільки по запиту, а й з певним періодом без 

запиту, в залежності від встановленої прошивки та конфігурації на сервері. 

Вимірювальний мікропроцесорний прилад може надсилати дані у будь-якому 
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вигляді, тому що парсинг виконується на сервері по заданому шаблону. Завдяки 

наявності SPI FLASH з’являється можливість завантажувати нове програмне 

забезпечення до модуля дистанційно (FOTA – Flashing Over The Air, 

Програмування через повітря), для цього потрібно умовно розділити флеш 

пам’ять на дві частини (представлено на рисунку 2) та попередньо завантажити 

службові бінарні файли, після цих маніпуляцій можливо багаторазове 

дистанційне перепрограмування [3]. 

 

 
Рис. 2 – Поділ SPI FLASH пам’яті. 

 

Програмна частина це сервер який «спілкується» зі всіма модулями в 

локальній мережі (за умови наявності в мережі Wi-Fi), та «віддає» веб-

інтерфейс з котрого користувач має можливість зчитувати або посилати дані, 

конфігурувати шаблони парсингу або запису даних до вимірювального приладу 

і найголовніше користувач має можливість завантажувати нову прошивку до 

модулів дистанційно з веб-інтерфейсу. 
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Зростання кількості даних, створених людством, прискорюється кожного 

року та за підрахунками фахівців IBM становить не менше 2,5 ексабайтів на 

день [1]. Тому на даний час задачі інтелектуального аналізу даних та, зокрема, 

задача кластеризації даних є дуже актуальною. 

Кластеризація даних ‒ це розбиття даних на групи, в межах яких елементи 

більш схожі один на одного, ніж на елементи з інших груп. За результатами 

кластеризації з’являється можливість пошуку в великих обсягах інформації 

прихованих нетривіальних закономірностей. 

Дана робота присвячена аналізу сучасних методів кластеризації даних та 

дослідженню способів визначення оптимальної кількості кластерів у випадках, 

коли така інформація відсутня.  

Кількість методів розбиття множини даних на кластери дуже велика. В 

залежності від наявності чи відсутності інформації щодо кількості кластерів 

методи діляться на ієрархічні та неієрархічні. Задача визначення кількості 

кластерів має сенс саме для ієрархічних методів кластеризації. 

У проблемі кластер-аналізу не існує критерію, який явно формалізується, 

тому під питанням виявляються найбільш фундаментальні рішення, серед яких 

одне з перших місць займає вибір кількості кластерів. 

В даний час розумних пропозицій щодо визначення числа кластерів існує 

кілька десятків [2]. В даній роботі досліджується критерій зупинки процесу 

розподілу кластерів, коли щільність розподілу в кластері уздовж його осі 

головної компоненти позбавлена мінімумів (або увігнута, або монотонна). При 

цьому в якості оцінки щільності береться добре відома в теорії розпізнавання 

образів сума сферичних Гауссіанов, побудованих в кожній точці спостережень 

[3]. 
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 У сучасному світі існує декілька видів добутку електричної енергії. 

Одним з них  є сонячні електростанції, які майже не потребують присутності 

людей під час роботи. Тим самим стаючи вигіднішою та безпечнішою 

альтернативою на відмінно від атомних або теплових станцій. Але й вони 

потребують нагляду та оновлення. Таким чином через те що не мають 

постійного контролю з боку людини, але вплив природних чинників 

залишається, зростає ризик падіння кількості виробленої енергії та виходу з 

ладу деяких частин сонячних панелей. Це відбувається через вплив природних 

факторів та відсутність нагляду за рівнем забруднення панелей. У даний час 

системи контролю та моніторингу бувають двох видів. Перші контролюють 

кількість виробленої енергії та порівнюють їх між панелями. Другий це 

безпосередній нагляд людиною. Обидва мають недоліки у виді великих 

неточностей за рахунок різниці продуктивності панелей, неуважності наглядача 

та виявлення проблеми на більш пізній стадії. Таким чином рішенням проблемі 

догляду за сонячними панелями є безпосередній догляд за кожним з модулів 

панелі, тому що усі проблеми починаються від перегріву який й так присутній 

та впливає на продуктивність роботи усієї станції. Якщо за допомогою 

тепловізера проводити порівняння зміни температури кожного модулю панелі, 

то можливо виявити забруднену панель яка вийде з ладу через перегрів з’яви 

вшийся за рахунок зростання опору саме на даному модулі. Це є рішенням 

одразу декількох проблем, перша з яких це проблеми виявлення саме 

пошкодженого модуля на цілій панелі. Друга проблема яку вирішує цей метод 

це своєчасний контроль коли пошкоджений модуль виявляється одразу а не під 

час глибокої перевірки. Отже якщо створити дрон з тепловізером та 

мікрофоном на борту запрограмований раз на день робити перевірку всіх 

панелей, у вигляді теплового знімку та записом рівня навколишнього шуму. 

Можна вирішити проблему нагляду за панелями у важко доступних місцях, 

порівняння теплових показників які впливають на продуктивність роботи та 

своєчасний контроль й усунення несправностей. При цьому не потрібно 

витрачати гроші на постійні виїзні перевірки, та панелі що вийшли з ладу 

повністю. Тому що перегрів одного модулю тягне за собою пошкодження 

інших і в решті решт фінансові втрати для власника через не своєчасне 

виявлення проблеми та рідкість виїзду команди догляду.     
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У зв'язку з розвитком сучасних технологій та інтенсивним темпом життя 

щодня людина отримує величезний обсяг інформації. В результаті цього 

нерідко стає випадок коли важлива інформація стає непоміченою або забутою. 

Це може бути важлива зустріч, термінова задача або список продуктів у 

продуктовому магазині.  

В результаті цього все більш популярними є мобільні додатки, що 

нагадують користувачам про важливі події, так звані To-Do-List. В результаті 

виконання дипломної роботи були розглянуті відомі мобільні додатки Google 

Keep, Listonic, «Купи батон!». Одним з недоліків цих мобільних додатків є те, 

що вони не допомагають приймати рішення що саме та де придбати споживчі 

товари. 

Сучасні пристрої дозволяють отримати інформацію про доступні об'єкти 

відповідної предметної області використовуючи механізми геолокації. 

Метою даної дипломної роботи є розробка програмного забезпечення, що 

допомагає прийняти рішення в придбанні споживчих товарів, використовуючи 

історію покупок користувача та його поточне місцеположення. Для реалізації 

були використані методи систем прийняття рішень. 

 Для аналізу СППР використовують різні методи, такі як: інформаційний 

пошук, інтелектуальний аналіз даних, імітаційне моделювання, нейронні 

мережі тощо. 

В дипломній роботі були застосовані методи інтелектуальних систем 

прийняття рішень, а саме задачі класифікації та алгоритм Apriori. 

Для визначення місцезнаходження користувача використовується механізм 

геолокації. Геолокація – це ідентифікація або оцінка реального географічного 

місця розташування об'єкта, такого як мобільний телефон, базова станція або 

будь-який девайс підключений до Інтернету. 

Як результат, мобільний додаток має простий та приємний в користуванні 

інтерфейс що дозволить користувачеві спростити процедуру покупок. 
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Актуальність і постановка задачі. Достеменність цифро-аналогового 

перетворення, взагалі, та його точність, зокрема, завжди були найважливішими 

питаннями при створенні та експлуатації цифро-аналогових перетворювачів. Це 

відноситься і до ВІС ЦАП, що випускаються промисловістю  і, особливо, до 

ЦАП, що створюються на базі мікросхем і дискретних елементів. Тому 

визначення похибки багаторозрядного ЦАП, створеного на кафедрі КРСКД 

НТУ «ХПІ» є важливою задачею.  

Викладення основного матеріалу.  Мультиплікативна похибка залежить 

від величини вхідного сигналу і визначається в ЦАП, в основному, трьома 

похибками  

а) абсолютною похибкою перетворення в кінцевій точці шкали  шк, яка є 

відхиленням значення вихідної напруги ..кизмU  від розрахункової, відповідної 

кінцевої точки функції перетворення, і виражається, звичайно, в одиницях 

молодшого значущого розряду з виразу 
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б) нелінійністю перетворювача , характерізуючої ідентичність квантів, 

оскільки для отримання лінійної характеристики перетворення потрібен 

к =const у всьому діапазоні, і визначаємої, як відхилення вихідної напруги від 

номінальної функції перетворення; 

в) диференціальною нелінійністю диф, характерізуючої відносну зміну 

розмірів кванта у всьому діапазоні вихідної напруги, яка утворюється при 

переході від одного значення сигналу до іншого, суміжного з ним сигналу  
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Таким чином диференціальна нелінійність в найбільшій степені є 

параметром, що відображає точність перетворення (. Оскільки для 

багаторозрядних ЦАП та АЦП, до яких відноситься і ЦАП, розроблений на 

кафедрі КРСКД, (він має 14 розрядів і його вхідний код обмежений числом 

12000 в десятковій системі числення) загальноприйнятим є визначення 

параметрів на початковій, середній та кінцевій ділянках характеристики 

перетворювання, то і в цій роботі на рис. 1, рис. 2 та рис. 3 наведенні 

результати експериментальних досліджень на цих ділянках. 
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Рис. 1 – На початковій ділянці 

 

 
 

Рис. 2 – На середній ділянці 

 
 

Рис. 3 – На кінцевій ділянці 

 

Висновки. Експериментально  визначена диференціальна нелінійність 

ЦАП не перевищує  0,5 ОМР, що підтверджує високі точності характеристики 

розробленого ЦАП і дозволяє використовувати його в різних комп’ютерних 

системах. 
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Останнім часом доступ до мережі Інтернет разюче спростився та став 

надзвичайно високошвидкісним. Як наслідок цього, кількість веб-ресурсів 

виросла до небувалих розмірів. Сьогодні достатньо мати доступ до Інтернету, 

щоб мати можливість миттєво користуватись будь-якою програмою чи сервісом, 

адже усі вони доступні онлайн. Щодня, серед користувачів дедалі більшим 

попитом користуються веб-застосунки, для їх створення можуть бути 

використані різноманітні технологій для роботи безпосередньо в мережі. 

Стримкий розвиток цифрової техніки обумовлює сьогодні постійно 

зростаючу розповсюдженість використання саме відеоматеріалів. Такий спосіб 

інформування користувача вигідно відрізняється від інших способів подання 

інформації в мережі Інтернет стислістю та наочністю. Ця перевага надзвичайно 

важлива для реклами, онлайн-освітніх порталів, соціальних мереж, веб-

застосунків, що розроблені для медицини, мистецтва. Цей факт обумовлює 

необхідність розробки веб сервісів для створення, редагування і 

розповсюдження відеоматеріалів. Наведені передумови підтверджують 

актуальність розробки веб-застосунку для роботи з відеокадрами в мережі 

Інтернет. 

Був створений веб-орієнтований засіб обробки відеокадрів в мережі 

Інтернет, завдяки якому користувач може вносити редагування прямо на тлі 

зупиненого кадру відео та зберігати його у вигляді окремого зображення. На 

даний момент ведеться дослідження методів та алгоритмів цифрової фільтрації 

зображень [1] для подальшого удосконалення веб-застосунку шляхом реалізації 

цифрової фільтрації зображень. 

Зазначений веб-орієнтований засіб обробки відеокадрів був розроблений 

на мові JavaScript. JavaScript знаходить найбільш широке застосування в 

браузерах як мова сценаріїв для додання інтерактивності веб-сторінок [2]. 

Даний веб-застосунок підходить для обробки відео у таких форматах: WebM, 

Ogg, MP4. У якості удосконалення застосунку має бути реалізована можливість 

підвищення різкості зображення та згладжування зображення 
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Поняття «книга» стало тлумачитися більш розширено. У нього стали 

включати аудіо- та відеозаписи, тобто сформувався нетрадиційний підхід до 

вивчення книги. Сучасні електронні видання розглядають як різновид 

документа, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений 

для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості, може існувати в 

будь-якій формі і на будь-якому носії інформації. На зміну паперовим 

палітурки приходять електронні видання. Електронне видання може бути в 

формі web-ресурсу. При розробці електронних видань слід використовувати 

можливості, що надаються електронною формою передачі інформації. 

Найкращою ілюстрацією є web-сайт. Для того, щоб створити читачеві 

комфортні умови перебування на web-сайті, слід використовувати всі переваги 

електронного формату представлення даних. 

Важливою частиною є робота з кольором. Колір, безумовно, є важливим 

джерелом емоції [1]. Кольори можуть встановлювати правильний тон і 

передавати необхідні емоції відвідувачам, можуть схвилювати, викликати 

безліч почуттів і стимулювати до дій. Він є надзвичайно потужним чинником 

впливу на користувачів. При виборі колірної гами для сайту, важливо зробити 

це правильно, керуючись основними принципами теорії кольору. Потрібно 

враховувати найбільш значущі аспекти при виборі кольорів, основні принципи 

поєднання, присвоєння їм кольорів в web-дизайні і його символічному 

значення. Тому метою даної роботи було створення програмного засобу, який 

допомагає розробляти стилі оформлення для інтернет-ресурсів. 

На сьогодні існує цілий клас програмних засобів, що дозволяють 

поліпшити процес створення та керування веб-ресурсами. Існуючі програмні 

засоби генерують суворий HTML-код відповідно до загальноприйнятих норм, 

дозволяють змінювати властивості CSS документа не змінюючи HTML– код. 

Крім цього, програми містять додаткові інструменти і можливості. Найбільш 

поширеними на ринку програмними засобами є: Cogear, Contao, ImageCMS 

ReloadCMS. Однак в них відсутня можливість художнього оформлення сайтів, 

що базується на сучасної теорії кольору. Тому метою даної роботи було 

створення програмного засобу, який допомагає розробляти стилі оформлення 

для інтернет-ресурсів. 

Візуальне сприйняття інформації в інтернеті залежить від підібраних 

кольорів оформлення та шрифтів. Найбільш вдало колірні поєднання 
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демонструє колірне коло Іттена [2]. Принцип роботи з кольором по колу Іттена 

простий: підбирається 2-4 кольори через принципи колірних гармоній і 

експериментується з яскравістю, контрастністю та площею заповнення.  

Для привертання уваги до кольору та максимально яскравості і виразності 

сайту слід обрати контрастні кольори. Додавши трохи чистого білого або 

оксамитового чорного та зробивше велике меню і об'ємний шрифт. Для 

спокійного ненав'язливого інтерфейсу, серйозного проекту, слід обирати 

монохромні комбінації. Важливе правило в колірному підборі інтерфейсу: 

мінімалізм. П'ять кольрів – це максимальна межа. 

Обрана здвоєна комплементарна та триадна колірна модель. Завдяки ним 

з’являються більше варіантів оформлення та розставлення акцентів на web-

сторінці. Не менш важлива під час розробки дизайну web-сторінки є робота із 

стилем. 

Запропонована схема оформлення для темної та світлої теми web-сайту, 

що базується на теорії кольору рис. 1. Її можна використовувати для сайтів з 

суворим HTML-кодом шляхом створення відповідних таблиць стилів CSS. 

 

 
Рис. 1 – Результуючий вигляд сторінки різних темних схем. а. – приклад оформлення 

комплементарними кольорами, б. – приклад оформлення близькими кольорами, в – приклад 

оформлення монохромними кольорами  

 

На даний час на візуальне сприйняття інформації в інтернеті 

безпосередньо впливають колір оформлення та шрифтовий дизайн. Завдяки 

влучно підібраним кольорам можна зробити необхідні акценти, чи приховати 

несуттєву інформацію. 
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Автомобільний акумулятор – тип електричної акумуляторної батареї, 

застосовуваний на автомобільному або мототранспорті. Використовується в 

якості допоміжного джерела електроенергії в бортовій мережі при 

непрацюючому двигуні і для запуску двигуна. 

У легкових автомобілях в основному використовується свинцево-

кислотний тип акумуляторів. Власне батарея складається з 6 акумуляторів 

(банок), кожна номінальною напругою близько 2.2 Вольта, з'єднаних 

послідовно в батарею номінальною напругою 6, 12 Вольт, рідше з іншою 

кратною 2 напругою.   

Свинцево-кислотний акумулятор отримав широке використання зважаючи 

на помірну ціну, непоганий ресурс (від 500 циклів і більше) та високу питому 

потужність. Але при заряді втрачається до 30% витраченої електроенергії, зі 

зниженням температури навколишнього середовища падає здатність 

акумулятора «приймати заряд», тому короткі поїздки в зимові морози, особливо 

з увімкненими фарами, можуть досить швидко привести до повного розряду 

навіть абсолютно справного акумулятора, важко прогнозувати вихід з ладу 

акумулятора, при великих токах розряду стоїть проблема неповної 

одномоментної віддачі заряду батареї.  

Майже кожен другий автовласник знайомий з такою проблемою, як 

акумулятор, що «сів», або – «майже сів». Причин цьому може бути багато: 

саморозряд акумулятора, при низькій температурі навколишнього середовища 

або людський фактор: не вимкнені фари, музика, світло в салоні автомобіля та 

інше. Але результат завжди один – неможливість завести двигун через низький 

рівень заряду. 

У наш час існують пристрої для захисту акумулятора від низького заряду. 

Найпоширеніші з них встановлюються безпосередньо на акумулятор, 

вимірюють напругу на акумуляторі та виводять значення на цифровий або 

аналоговий індикатор. Як правило, індикація встановлюється в салоні 

автомобіля або на самому акумуляторі. Це не завжди зручно, тому що дізнатися 

про стан акумулятора можна лише коли водій знаходиться біля машини. 

Існують пристрої принцип дії яких заснований на розмиканні клем акумулятора 

при досягненні певної напруги заряду, тобто відключення живлення в усьому 

автомобілі. Такі пристрої виготовляють з використанням твердотільного реле, 

потужних транзисторів або мікросхем. Подібних пристроїв виготовляється 
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багато, але більшість з них виготовлені власноруч аматорами , подібні схемні 

рішення викликають сумніви в надійній роботі,     або вони просто споживають 

багато енергії. В Україні існують компанії, які розробили промисловий 

сертифікований зразок за таким же принципом дії як і аматорські електронні 

пристрої. Прикладом пристрою на українському ринку є Battery Protect – 

інтелектуальний пристрій захисту акумулятора від глибокого розряду. 

Особливостями даного пристрою є: 

– автоматичне визначення напруги батареї 12/24 Вольта; 

– програмовані рівні відключення; 

– функція сигналізації; 

– дистанційне керування вмикання/вимикання. 

Деякі пристрої розраховані лише на напругу 24 Вольт, деякі націлені на 

захист акумулятора від перезаряду. Головним недоліком промислових 

пристроїв є висока ціна. 

Тому виникла ідея дослідження пристрою захисту акумулятора від 

низького і / або часткового розряду. Такий пристрій відстежує напругу заряду в 

акумуляторі автомобіля, це дає можливість прогнозувати вихід з ладу 

акумулятора. Принцип дії пристрою полягає в вимірюванні напруги на 

акумуляторі і своєчасному вимкненні живлення в автомобілі.  

При досягненні рівня заряду =10,8 В за допомогою відключення 

мінусової клеми акумулятора від бортової мережі автомобіля, пристрій вимикає 

навантаження для запобігання глибокого розряду акумулятора, тобто вимикає 

живлення в усьому автомобілі. У пристрій вбудовано датчик вібрації для того 

щоб пристрій не відключив напругу, коли двигун автомобіля працює. В 

момент, коли напруга вимкнена, сигналізація теж відключена, але при дотику 

до автомобіля датчик вібрації спрацює і увімкне акумулятор, а значить і 

сигналізацію, це вбереже автомобіль від злому навіть коли пристрій працює. 

Також пристрій має можливість передавати дані на смартфон, що дає змогу 

завжди знати в якому стані акумулятор. 

Пристрій захисту акумулятора необхідний для власників автомобілів, які 

не здійснюють тривалі поїздки, тобто акумулятор не встигає зарядитися від 

генератора, в умовах водіння при негативних температурах навколишнього 

середовища, які впливають на властивості акумулятора, а так само для 

власників автомобілів, які бажають продовжити тривалість  «життя» свого 

автомобільного акумулятора. 
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Контроль якості є обов’язковою умовою для виробів з металу, які є 

вузлами і ланками відповідальних об’єктів. Як при виготовленні, так і при 

експлуатації в таких об’єктах можуть виникати поверхневі і внутрішні дефекти.  

Для оцінки технічного стану відповідальних об'єктів і вузлів 

енергетичного обладнання на різних стадіях виробництва і експлуатації у 

багатьох галузях промисловості широко застосовуються методи неруйнівного 

контролю. Підвищення якості і надійності промислової продукції можливо за 

умови безперервного удосконалення технології виробництва і суцільного 

контролю якості виробів. Контроль параметрів продукції в промисловості 

характеризується достатньою складністю і дорожнечею, тому завдання 

введення масового контролю параметрів виробів без підвищення їх собівартості 

є своєчасним і актуальним. 

При середньому ремонті електродвигуна СТД-10000-2УХЛ4 на одному з 

провідних підприємствах України було виявлено незначні та малопомітні риски 

під шаром пилу та окалини на одній із шийок валу ротора. При середньому 

ремонті дефектоскопія будь яких частин валу не проводиться, лише заміна 

обмотки та відновлення допоміжних частин електродвигуна. Тоді перед 

спеціалістами постало питання про повний спектр дослідження валу ротора, 

або виконання угоди на середній ремонт та подальше відвантаження в 

експлуатацію. Ваги одноголосно перехилилися на комплексне дослідження 

валу. Після попередньої підготовки поверхні шийки валу була проведена 

кольорова дефектоскопія, яка підтвердила наявність лінійної індикації 

довжиною l=230мм. Та лише додаткове дослідження ультразвуковим 

(поверхневими хвилями) та вихрострумовим методом контролю дало змогу 

оцінити глибину виявленої індикації, яка сягала від 1,2 до 2,7 мм. Усунення 

таких типів дефектів практично неможливе на готовому виробі, так як після 

його виправлення підварюванням необхідно провести додаткову термічну 

обробку при t=680˚C, яка призведе до втрати геометричних розмірів виробу. 

У підсумку лише необхідно зазначити про необхідність впровадження 

методів неруйнівного контролю на всіх етапах виробництва та експлуатації 

виробів. Це може зберегти не лише кошти підприємств, але й людські життя. 
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Для розвитку підприємства на висококонкурентному ринку важливо 

вчасно впроваджувати нові технології пошуку клієнтів. Однією з таких 

технологій є цифровий маркетинг. Цифровий маркетинг – це загальний термін, 

яким позначають таргетинговий та інтерактивний маркетинг товарів і послуг, 

що використовує цифрові технології та канали для залучення потенційних 

клієнтів і утримання їх як споживачів [1]. 

Для того, щоб досягти максимальної окупності рекламних витрат, 

підприємець повинен вибрати оптимальну сторінку . Часто такою сторінкою є 

сайт компанії – це зручно через гнучкість налаштувань, але ефективність такого 

рекламування з кожним роком падає через перенасиченість реклами. 

Сучасні тенденції вимагають від рекламодавців надавати аудиторії 

максимум користі безкоштовно, і уже після налагодження відносин намагатися 

продавати свої товари або послуги. При використанні такого підходу потрібно 

витрачати ще більше грошових ресурсів, або знаходити метод для комунікації 

на постійній основі після першого переходу користувача на сторінку або 

додаток з рекламного посилання. Саме таким інструментом можна вважати чат-

бот для месенджерів. Месенджер – клієнтська програма для обміну 

повідомленнями в реальному часі за допомогою використання мережі інтернет 

[2]. У роботі, як месенджер для реалізації ботів, був вибраний Telegram, 

насамперед у зв’язку зі швидкостю набору популярності в Україні. 

Конструктор чат-ботів для месенджера Telegram, що пропонується, 

реалізований як Web-сервіс за допомогою мови програмування PHP для 

підприємців, які не вміють програмувати, але хочуть підвищити окупність 

вкладених коштів у рекламу. Розроблений месенджер створює та редагує боти 

за допомогою API Telegram, зберігає інформацію, яку надали боту користувачі 

за допомогою бази даних SQL, та може мати практичне застосування для 

комерційних та некомерційних цілей. 
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Виробництво цементу є дуже складним процесом, а в умовах переходу на 

європейські стандарти якості та будівельного буму в країні [1] на виробництво в 

цілому покладаються додаткові навантаження. Зокрема виникає потреба в 

підвищенні ефективності роботи обертових печей випалу цементного клінкеру. 

Комплекс процесів, що відбуваються в обертових печах під впливом 

теплової енергії, досить великий і складний [2]. Вибір і підтримка оптимальних 

нормативів, показників та параметрів технологічного процесу робить 

вирішальний вплив на отримання продукції заданої якості, а також на економіку 

підприємства. 

Одним з основних параметрів процесу є нормалізація теплового режиму та 

підтримка цього режиму в процесі роботи. 

Задля розробки ефективної системи управління необхідно отримати якісну 

модель процесу випалу, яка максимально точно описувала процес. 

Взагалі існує два підходи до ідентифікації систем та процесів управління: 

аналітичний та експериментальний [3]. Складність фізичних та хімічних 

реакцій, які відбуваються  під час випалу унеможливлює аналітичний спосіб 

визначення моделі, тому було використано інший підхід. 

Взагалі, ідентифікація на основі даних експерименту складається з трьох 

етапів: згладжування, інтерполяція, апроксимація. 

У доповіді представлені результати ідентифікації на кожному з етапів. На 

кожному етапі використовувалось декілька методів з різними параметрами та 

обирався найкращій за відповідними критеріями. Розрахунки було проведено в 

системі математичних обчислень MATLAB з використанням пакетів Curve 

Fitting Toolbox та Optimization Toolbox [4]. 
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4. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6® в математике и моделировании. 

Серия «Библиотека профессионала» / Дьяконов В.П.// М.: СОЛОН-Пресс – 2005. – C.576: ил. 
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Сучасне птахівництво неможливо уявити без штучної інкубації яєць. 

Інкубація курячих яєць – це складний технологічний процес, де ключову роль 

відіграє дотримання температурного режиму і правильна вологість повітря. 

Значну частину інкубаторного парку в Україні становлять інкубатори типу 

«Універсал», випущені до 1992 р. Протягом тривалої експлуатації інкубатори 

«Універсал» неодноразово піддавалися модернізації. В цілому, вони 

зарекомендували себе як надійні, прості в експлуатації та достатньо ефективні 

машини. В той же час, зараз, у більшості таких інкубаторів термін служби 

давно закінчився, конструктивні рішення цих інкубаторів також застаріли і 

вони за основними технічними характеристиками поступаються сучасним 

інкубаторам «західного» виробництва. Тож перед птахівниками наразі постало 

завдання модернізації та заміни інкубаторного парку [1]. 

Розроблена система моніторингу та автоматичного керування параметрами 

мікроклімату інкубатора дозволяє повністю автоматизувати процес інкубації.  

Основні технічні характеристики системи: 

– точна підтримка заданої температури (в діапазоні 4 – 99,9 °С); 

– точна підтримка заданої вологості (в діапазоні значень 5 – 99,9 %); 

– гістерезис підтримки температури в діапазоні від 0,1 до 9,99 °С з кроком 

0,01 °С; 

– гистерезис підтримки вологості в діапазоні від 1 до 9,9% з кроком 0,1%; 

– зниження потужності обігрівача і зволожувача при досягненні 

встановленого значення температури і вологості; 

– вибір режимів роботи окремо для нагрівача і зволожувача; 

– тривожна світлозвукова сигналізація відхилення параметрів мікроклімату 

за межі номінальних значень; 

– роздільна установка порогів контролю аварійних значень для вологості і 

температури, при виході за які включається тривожна сигналізація і аварійне 

провітрювання; 

– автоматичний поворот лотків з яйцями після закінчення заданого 

проміжку часу; 

– періодичне включення провітрювання інкубатора через заданий час 

(тривалість провітрювання задається в меню); 

– автоматичне відключення нагрівача і зволожувача при провітрюванні 

інкубатора за таймером або в аварійному режимі; 
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– підключення додаткових датчиків температури DS18B20 для контролю в 

особливо важливих точках інкубатора; 

– перегляд показань додаткових датчиків температури при короткочасному 

натисканні на кнопку «+». 

– автоматичне калібрування додаткових датчиків температури DS18B20 за 

основним датчиком температури SHT-21D; 

– напруга живлення 9 – 15 В постійного струму, з можливістю роботи від 

акумуляторної батареї з номінальною напругою 12 В. 

Структурну схему системи автоматичного керування інкубатором 

наведено на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Структурна схема системи моніторингу та автоматичного керування 

 параметрами мікроклімату інкубатора 

 

Підходить система для інкубаторів самих різних розмірів: від побутових до 

промислових. Можливість налаштування параметрів інкубації в широких 

межах дозволяє виводити пташенят різних домашніх птахів, таких як курчата, 

каченята, індичата. 
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Охорона здоров’я, діючи в умовах ринкової економіки, як і будь-яка інша 

галузь, підпорядковується законам ринку. Актуальність даної теми полягає в 

тому, що функціонуючи в ринковій економіці, як суб’єкт підприємницької 

діяльності, кожне підприємство, зокрема медичний заклад, має забезпечувати 

такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б 

здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання та 

забезпечувати високу якість медичної допомоги пацієнтам. 

Метою роботи є розробка системи аналітичної обробки і візуалізації даних, 

на основі якої буде здійснюватися аналіз та забезпечення фінансової 

життєздатності медичних закладів. Для досягнення цієї мети на основі даних 

аналізу необхідно розробити інструмент аналітичної обробки та візуалізації 

даних медичних закладів щодо стану фінансових рахунків пацієнтів та стану їх 

здоров’я, за допомогою якого процес управління витратами, якістю, доходами 

та ризиками буде прозорим та зрозумілим. 

Розробка бази даних, яка зберігає дані медичних закладів щодо стану 

фінансових рахунків пацієнтів та стану їх здоров’я, відбувалася у декілька 

етапів. Спочатку була проведена робота з СУБД Microsoft SQL Server, в рамках 

якої була створена реляційна база даних та реалізований ETL-процес. 

У загальному випадку схема перетворення і завантаження даних 

складається з декількох основних етапів і представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Схема перетворення і завантаження даних 

 

Далі за допомогою Microsoft SQL Server Analysis був створений 

багатовимірний OLAP-куб, ключовою особливістю роботи якого є висока 

Підготовка вхідних даних Завантаження даних в систему 

Завантаження даних в 
проміжні таблиці 

Оновлення довідників 

Оновлення часових таблиць 
Зміна даних в проміжних 

таблицях 

Завантаження даних в таблиці фактів 
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швидкість, що дозволяє використовувати багатовимірні системи в процесі 

інтерактивної роботи аналітика з інформацією. 

OLAP – це технологія обробки інформації, метою якої є аналіз великого 

обсягу даних і їх представлення у зручному для кінцевого користувача вигляді. 

OLAP-модель М  можна представити у наступному вигляді [1]: 

 

 , , ( , ), ( ), , ( )M X G X G Q G P O G  ,    (1) 

 

де X  – дискретна множина вхідних даних;  ,G Z F  – куб (Cube) – 

багатовимірний масив даних, індексам якого відповідають виміри куба 

(Dimensions)  1 2, ,..., nF f f f , а значенням елементів масиву – міри куба 

(Measures)  1, 2 ,..., mZ z z z ; ( , )X G  – функції, що описують побудову 

елементів куба G ; ( )Q G  – операції над кубом;  , , , , ( , , , )P T K L H T K L H  – 

модель логічного представлення результатів обчислення OLAP-моделі [2]; 

 ( ) , ( )O G D D  – операція збереження куба в таблицю агрегатів. 

В математичному розумінні процедуру перетворення до багатовимірного 

кубу [3] зручно представити у вигляді блочних матриць 

,ijkA A ( , , 1,2,..., )i j k n . 

В результаті досліджень була розроблена система аналітичної обробки і 

візуалізації даних, яка отримує дані про пацієнтів з різних джерел та надає 

можливість швидко та точно виявляти сегменти з високим рівнем фінансового 

ризику, зменшувати витрати закладу, збільшувати його продуктивність та 

забезпечувати високу якість медичних послуг. 

Кінцевий користувач отримує Summary звіти, які для моментального 

відображення агрегованих даних за запитом користувача використовують 

розроблений багатовимірний OLAP-куб за рамками реляційних баз даних, а 

також Detail звіти, які показують детальну інформацію за кожним фінансовим 

рахунком, яка зберігається у реляційній базі даних. За допомогою операцій 

деталізації та консолідації у користувача є можливість отримувати дані на 

різних рівнях деталізації. При цьому інтерфейс програми дозволяє користувачу 

отримувати 3 типи діаграм з агрегованими даними: графіки, в яких зберігається 

інформація по періодам, гістограми та кругові діаграми, які також підтримують 

операції деталізації та консолідації. 
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Кооперативні системи спостереження (КСС), у цей час, відносяться до 

одного з основних джерел отримання даних про повітряний об’єкт (ПО). Це 

обумовлено тим, що інформація, отримана від літакових відповідачів (ЛВ) 

повітряного об’єкта, є більше повною й достовірною [1].  

Використання позиційного коду у якості модуляції польотної інформації 

(ПІ), що передається з борту ПО на наземні пункти управління суттєвим чином 

знижує ефективність та якість передачі даних. Це пов’язано, – по-перше з тим 

що за рахунок визначення коду за фронтом сигналів, що приймаються, 

потребує суттєвого збільшення смуги пропускання приймальних трактів і як 

наслідок зниження відношення с/ш і по друге – робить неможливим збільшення 

кількості розрядів передаваємих даних без суттєвого збільшення часової бази 

коду відповіді. Показано, що використання інтервально-часових кодів у якості 

інформаційного сигналу передачі ПІ потребує розширення смуги пропускання 

приймача вище оптимальної, так як потребує роботи за фронтом сигналу, що 

приймається. Це дає додатковий програш відносно сигналу до завади. Для 

існуючих форматів передачі ПІ цей програш дорівнює приблизно 1,8 дБ.  

В докладі розглянута можливість використання сучасних методів 

модуляції, які використовуються у телекомунікаційних системах, у запитальних 

каналах передачі інформації без зміни приймально-передавальних трактів. 

Наведені розрахунки показали, що використання КАМ-16 чи ФМ-16 

забезпечують достатні імовірності помилки на біт інформації у зоні 

обслуговування запитальних каналів ПІ при використанні характеристик 

існуючих ЛВ та забезпечують суттєве зменшення часової бази інформаційного 

сигналу відповіді у порівнянні з існуючим позиційним кодом. 

Проведено порівняльний аналіз часової бази сигналу відповіді при 

використанні позиційного коду та сучасних видів модуляції при передачі 12 

розрядного коду (існуюча ситуація) та при збільшенні числа розрядів 

інформації, що передається каналом передачі, до 50 та 100 розрядів. Показано, 

що часова база сигналу відповіді при КАМ модуляції (К=16) та швидкості 

кодування 65Vk   зменшуються відповідно у 50, 94 та 93 рази. 
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Розвиток складних комп'ютерних програм вплинуло на підйом нових 

методів прогнозування і аналізу. В сучасних умовах, коли інформаційні потоки 

стали особливо масивними, з'являється колосальна кількість даних. Також, з 

огляду на те, що швидкість всіх процесів в суспільстві зростає, збільшується і 

потреба в виявленні швидких відповідей на виникаючі питання, з метою 

пошуку яких і проводиться величезна кількість досліджень і збір даних в усіх 

сферах життя. Зараз ринок статистичного програмного забезпечення вражає 

своїм різноманіттям, незважаючи на його специфічність, існує більш тисячі 

різноманітних програм вирішують завдання статистичного аналізу даних.  

Метою даної роботи є аналіз пакетів статистики, а також розробка 

програмного забезпечення для роботи зі статистичними даними. 

Всі програми статистичної обробки даних за ознакою функціональності 

можна розділити на професійні, універсальні та спеціалізовані. Статистичні 

програми відносяться до наукомісткого програмного забезпечення, ціна їх 

часто недоступна індивідуальному користувачеві. Професійні пакети мають 

велику кількість методів аналізу, універсальні пакети – кількість функцій, 

достатню для універсального застосування. Спеціалізовані ж пакети 

орієнтовані на якусь вузьку область аналізу даних. 

Всі статистичні програмні пакеті мають свої переваги та недоліки. Вони 

створюються та використовуються безпосередньо для задач статистики, 

прогнозування тощо. Наприклад, пакет IBM SPSS Statistics є одним з кращих в 

світі програмних рішень для статистичного аналізу. Він містить інструменти 

прогнозного моделювання і просунуті аналітичні функції для вирішення 

комерційних і дослідницьких завдань. IBM SPSS Statistics охоплює всі стадії 

аналітичного процесу, від підготовки даних і управління ними до виконання 

аналізу і створення звітів. Це програмне рішення надає персоналізовану 

функціональність і настроюються інтерфейси для різних рівнів кваліфікації та 

функціональних обов'язків користувачів [1]. 

Користувачі SPSS Statistics отримують доступ до великого кількості 

статистичних функцій, що дає їм можливість проводити складні види аналізу 

навіть при відсутності навичок володіння складною мовою програмування. 

Цей пакет є фактичним стандартом для багатьох підприємств, дослідних 

інститутів і фахівців за статистикою. До недоліків пакету SPSS варто віднести: 

1. Висока ціна в порівнянні зі статистичними пакетами також рівня. 
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2. Відсутність реалізації деяких важливих тестів часових рядів (зокрема - 

тестів на стаціонарність). 

3. Маленький набір математичних функцій перетворення змінних. 

Статистична середа R – є безумовним лідером серед некомерційних систем 

статистичного аналізу, а також при проведенні науково-технічних розрахунків 

в більшості західних університетських центрів і багатьох провідних фірмах [2]. 

Переваги пакета R:  

1. Існують реалізації пакету під операційні системи сімейств Microsoft 

Windows, Mac OS X, Linux. 

2. Базова комплектація R займає небагато місця і містить всі функції, 

необхідні для проведення статистичного аналізу.  

3. Хороша графічна візуалізація подання даних та результатів їхнього 

аналізу. 

Недоліки мови  R: 

1. Труднощі навчання в програмі через ручне введення великої 

кількості команд. 

2. Другий недолік R - відносна повільність. Деякі функції, особливо ті 

які, використовують цикли, і види об'єктів, а саме списки і таблиці даних, 

працюють в десятки разів повільніше, ніж їх аналоги в комерційних пакетах. 

Тому беручи до уваги вище описані переваги та недоліки постає задача для 

розробки власного пакету для обробки та візуалізації статистичних даних, яке 

буде містити базу даних, що призначена для зберігання інформації, моніторинг 

отриманих параметрів, формування звіту та аналіз мінливості отриманих 

параметрів.  

Статистичний пакет також повинен задовольняти наступному набору 

вимог: 

1. Використання простої проблемно-орієнтованої мови для 

формулювання завдання користувача. 

2. Автоматична організація процесу обробки даних. 

3. Ведення банку даних користувача і складання звіту про результати 

проведеного аналізу. 

4. Діалоговий режим роботи користувача з пакетом. 

5. Сумісність з іншим програмним забезпеченням 

В роботі проведено дослідження технологічного процесу створення 

програмного пакету для візуалізації статистичних досліджень. Також необхідна 

розробка системи прийняття рішень, що буде створюватися на аналізі 

формування звітності, що відображає стан технологічного процесу. 
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Для решения широкого круга практических радиофизических задач для 

обеспечения устойчивого функционирования средств радиосвязи, 

радиолокации, радионавигации и других телекоммуникационных систем 

необходимо иметь достоверные сведения об основных параметрах ионосферы.  

Параметры ионосферной плазмы, в свою очередь, чувствительны к изменениям 

состояния космической погоды. В настоящее время прогнозирование состояния 

ионосферы является одной из актуальных задач современной геофизики.  

Целью данной работы является развитие региональной модели ионосферы 

CERIM IION в рамках создания и функционирования Украинской службы 

космической погоды. 

В Институте ионосферы НАН и МОН Украины построена региональная 

модель ионосферы CERIM IION, эмпирическая часть которой, базируется на 

массиве экспериментальных данных, полученных с помощью радара 

некогерентного рассеяния (НР) и цифрового ионозонда в Харькове за период с 

1986 по 2016 гг. 

В настоящей работе приведено описание региональной модели ионосферы 

CERIM IION, представлена компьютерная версия модели для расчета сезонно-

суточных вариаций основных параметров слоя F2 ионосферы.  

Для апробации региональной модели CERIM IION выполнены расчеты 

суточных вариаций концентрации электронов в максимуме области F2 

ионосферы и высоты этого максимума для четырех характерных геофизических 

периодов – зимнего и летнего солнцестояний, весеннего и осеннего 

равноденствий на фазе спада 24-го цикла солнечной активности (период с 2016 

по 2018 гг.). Представлены результаты сравнительного анализа расчетов по 

модели CERIM IION с экспериментальными данными и расчетами по 

глобальной справочной модели IRI-2016. 

Полученные результаты показали, что региональная модель ионосферы 

CERIM IION отражает основные особенности пространственно-временного 

распределения основных параметров слоя F2 ионосферы в спокойных 

гелиогеофизических условиях. Дальнейшее развитие модели является 

перспективной задачей. Модель CERIM IION может быть использована для 

более точного расчета условий распространения радиоволн в центрально-

европейском регионе.  
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У сучасному світі прогнозування часових рядів грає важливу роль в 

процесах стратегічного планування, та оперативного управління в різних 

сферах науки і техніки. Наявність великої кількості статистичних даних дає 

змогу ефективно використовувати метод, заснований на використанні 

рекурентної нейронної мережі, для вирішення задачі прогнозування. 

Метою роботи є побудова моделі рекурентної нейронної мережі для 

прогнозування цін акцій компанії Google. Для цього проведено аналіз 

нейромережевих моделей для прогнозування часових рядів та підібрано 

оптимальну структуру рекурентної нейронної мережі. 

Проаналізовано результати нейронних мереж різної структури і прийнято 

рішення використовувати рекурентну нейронну мережу з двома прихованими 

шарами довгої короткочасної пам’яті. Навчання моделі для перевірки на 

реальних даних проводилося на цінах акцій компанії Microsoft на момент 

закриття у період з 3 січня 2000 року по 9 березня 2018, усього дані за 4575 

днів. Тестування проведено на цінах акцій  компанії Google на момент закриття 

у період з 12 березня 2018 року по 11 січня 2019. 

 

 
 

Рис. 1 – Прогноз цін акцій компанії Google на 45 днів 
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На вхід нейронній мережі подається вектор, що складається з 50 елементів 

– ціна акцій компанії на момент закриття торгівлі на біржі у доларах США. На 

виході отримуємо вектор із 45 елементів – прогноз цін акцій на 45 днів вперед. 

Реалізована можливість прогнозування тренду часового ряду. На практиці 

точний прогноз на велику кількість днів, як зображено на рис. 1, не дуже 

корисний, бо накопичуються помилки попередніх прогнозувань, тому більш 

раціонально використовувати прогнозування тренду, як представлено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Прогноз тренду цін акцій компанії Google 

 

Проаналізовані нейромережеві моделі для прогнозування часових рядів, 

програмно реалізована модель рекурентної нейронної мережі з використанням 

блоку довгої короткочасної пам’яті,  модель навчена та протестована на цінах 

акцій компаній Microsoft та Google. 
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Моделювання бізнес-процесів є одним з основних інструментів концепції 

BPM (Business Process Management), яка визначає підприємство як сукупність 

взаємопов’язаних бізнес-процесів. Основними задачами моделювання бізнес-

процесів є документування діяльності підприємства з метою визначення меж 

процесів та інструктування співробітників; аналіз з метою визначення дефектів 

у структурі бізнес-процесу, що можуть стати причинами виникнення так званих 

«вузьких місць» (bottleneck) або «блокувань» (deadlock); вдосконалення шляхом 

усунення виявлених дефектів. 

Таким чином, виникає потреба аналізу структури бізнес-процесів, оскільки 

раннє виявлення помилок та їх подальше усунення дозволяє уникнути витрат, 

спричинених можливими негативними наслідками структурних дефектів на 

етапах впровадження та виконання бізнес-процесів. 

Розглядаються найбільш поширені нотації моделювання бізнес-процесів: 

BPMN (Business Process Model and Notation), EPC (Event-driven Process Chain), 

IDEF0 та DFD (Data Flow Diagram) [1]. Основними елементами метамоделі, 

сформованої на основі особливостей даних нотацій (рис. 1), є вузли (функції, 

події та з’єднувачі для BPMN та EPC, накопичувачі даних та зовнішні сутності 

для DFD, інтерфейси для IDEF0) та дуги (потоки послідовності для BPMN та 

EPC, потоки даних для DFD, інтерфейсні дуги для IDEF0). 

 

 
Рис. 1 – Метамодель структури бізнес-процесу 
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Формально модель бізнес-процесу може бути представлена за допомогою 

розміченого орієнтованого графа [2]: 

BPModel = (N, L, A), 

де N – множина вузлів, F ⊆ N – підмножина функцій, E ⊆ N – підмножина 

подій, C = (S ⋃ N) ⊆ N – підмножина з’єднувачів різних типів, які визначаються 

на основі відображення λ: C → {and, or, xor}, S ⊆ C – підмножина розгалужень 

(split), J ⊆ C – підмножина з’єднань (join), DS ⊆ N – підмножина накопичувачів 

даних, XE ⊆ N – підмножина зовнішніх сутностей, та IF ⊆ N – підмножина 

інтерфейсів різних типів, визначених відображенням σ: IF → {in, con, out, mech, 

outin, outcon, outmech}; L – множина міток, LN ⊆ L – підмножина міток вершин, 

де φ: N → LN та LA ⊆ L – підмножина міток дуг, де ψ: A → LA; A – множина дуг, 

A ⊆ N ⨯ N, SF ⊆ A – підмножина потоків послідовності, DF ⊆ A – підмножина 

потоків даних, та IA ⊆ A – підмножина інтерфейсних дуг, які визначаються на 

основі відображення θ: IA → {in, con, out, mech}. 

До можливих помилок, виникаючих при побудові моделей бізнес-процесів, 

відносяться помилки компонування, помилки іменування, помилки позначення 

та помилки формування структури (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Найбільш поширені помилки побудови моделей бізнес-процесів 

 

При цьому помилки компонування, іменування та позначення найчастіше 

контролюються інструментальними засобами бізнес-моделювання (наприклад, 

Bizagi та ERWin Process Modeler), тоді як для виявлення структурних помилок 

необхідно застосовувати відповідні моделі та інформаційні технології. В основі 

таких методів знаходяться метрики та відповідні порогові значення, за якими 

можна визначити наявність структурних дефектів у моделях бізнес-процесів. 
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У сьогоднішньому бізнес-середовищі є тенденція до збільшення кількості 

даних. Управління та отримання реальної цінності з усіх цих даних є ключовим 

завданням, що стоїть перед сучасним бізнесом. Шукаючи спосіб спростити 

аналіз та розповсюдження даних, організації часто стикаються з приладовими 

панелями. Приладові панелі спрощують складні процеси в керованих ланцюгах 

інформації, щоб компанії могли зосередитись на щоденній роботі бізнесу. 

Інструмент, який фактично перетворює дані в інформацію та інформацію у 

презентабельний бізнес-формат, може допомогти особі, що приймає рішення. 

Завдяки спеціалізованим інформаційним панелям аналіз та інтерпретація даних 

стають простішими та швидшими [1]. Концепція використання інформаційних 

панелей на основі ролей або ієрархії користувачів постійно змінюється. Для 

співробітників кожного рівня діяльності повинна бути можливість вимірювання 

певних KPI (Key Performance Indicator) – ключових показників ефективності, 

пов’язаних з цілями організації [2]. Це передбачає як якісне, так і кількісне 

вимірювання даних, що надходять з різних джерел. 

Приладова панель (dashboard) – це інструмент, який пропонує візуальне 

зображення ефективності організації в реальному часі. Прийняття рішень 

завжди було однією з найважливіших складових управління бізнесом, і ці 

рішення приймаються на основі аналізу показників, який пропонують подібні 

інструменти. Кожен KPI повинен бути представлений за допомогою певного 

інструменту візуалізації. Значення інформативності основних інструментів 

візуалізації (рис. 1) наведені у таблиці 1 (згідно з результатами опитування [1]). 

 

Таблиця 1 – Інформативність деяких інструментів візуалізації 
Діагра

ма 

Стовпчик

ова 

Ліній

на 

Розсіюван

ня 

Вимірюваль

на 

Круго

ва 

Значен

ня 

53% 46% 23% 12% 10% 

 

Користувачі інформаційних панелей у бізнес-аналітиці не обмежені лише 

керівниками, сьогодні працівники кожного рівня мають потребу у вимірюванні 

KPI. Проте більшість постачальників програмного забезпечення надають лише 

засіб побудови приладової панелі в той час коли працівникам одного рівня 

потрібні схожі за характером та змістом набори показників. Тобто програмне 
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забезпечення повинне надавати користувачам змогу формувати рекомендації 

щодо кожної з ролей бізнесу. 

 
Рис. 1 – Приклади основних інструментів візуалізації: а – стовпчикова діаграма; 

б – лінійна діаграма; в – діаграма розсіювання; г – вимірювальна діаграма; 

д – кругова діаграма 

 

Математична модель задачі оптимізації, яка може бути використана для 

надання рекомендацій щодо дизайну приладової панелі, має наступний вигляд: 

 

 

 

   

 
де s – кількість ролей, n – кількість KPI, q – кількість засобів візуалізації, 

що використовуються, wti – вподобання t-ї ролі, щодо i-го KPI, {λk} – 

нормований вектор пріоритетів засобів візуалізації даних [1], {vt} – вектор 

обмежень щодо кількості KPI на приладовій панелі, {сik} – бінарна матриця, що 

відображає можливість відображення i-го KPI k-м засобом візуалізації, {vik
t
} – 

результуюча бінарна матриця, що надає рекомендації щодо того, яким засобом 

візуалізації повинен бути представлений і-й KPI на приладовій панелі t-ї ролі. 

Таким чином, приладові панелі є одним із найпопулярніших програмних 

рішень для бізнес-аналітики не через те, що їх розробка стала легшою або 

дешевшою ніж раніше. Основними причинами популярності інформаційних 

панелей є зручність, ефективність та вагома допомога у прийнятні рішень. 
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Інтернет сьогодні є вже універсальним середовищем спілкування, розваг та 

навчання. Спілкування в інтернеті стало частиною сучасного життя. Зараз 

неможливо уявити людину без доступу к інтернету на довгий період часу.  

Месенджери стали невід'ємною частиною сучасного суспільства. 

Месенджери активно використовуються як засоби для отримання інформації. У 

цьому розвитку відіграли дуже важливу роль боти [1]. Головними аспектами 

добре спроектованого чат-бота є те як бот сприймає команди, наскільки добре 

він виділяє сутність запиту користувача та наскільки зрозумілі його відповіді.  

Зараз існує безліч різноманітних ботів: від ботів в сфері медицини до ботів 

у сфері нерухомості. Однією з таких задач є пошук та моніторинг авіаквитків. 

Метою даної роботи є ознайомлення з сучасними способами організації 

архітектури розробки ботів, їх порівняння і аргументований вибір архітектури 

для розробки програмного продукту, а також визначити фреймворк, АРІ чи 

бібліотеки, які найкраще будуть підходити для реалізації власного чат-бота.  

Найбільш зручним для розробки даної роботи буде використати мову 

програмування JavaScript. З використанням платформи Node.js з відкритим з 

відкритим кодом для виконання високопродуктивних мережевих застосунків. 

Доцільність використовування цієї платформи є те, що маємо багатий вибір API 

для розробників, які мають відкритий код [2].  В даній роботі буде створений 

бота для Телеграм каналу. Телеграм пропонує можливість секретних чатів, за 

яких практично не можливо отримати доступ до його змісту. Також у 

порівнянні із WhatsApp, Телеграм працює швидше та надає можливість 

передачі будь-яких файлів. Для створення бота у системі Телеграм 

використовуємо API-BotFather. Необхідно розпочати з ним діалог та виконати 

декілька простих кроків. Основною метою цієї процедури є отримання токена 

авторизації бота, який дозволяє серверам Телеграм унікально ідентифікувати 

бота. Цей токен використовується програмою при будь-яких запитах до 

сервера. Даний вибір написання бота до телеграм каналу є дуже 

перспективним, має свою сферу застосування і ринок споживачів. Кількість 

користувачів в месенджер постійно зростає та люди все більше хочуть 

автоматизувати повсякденні завдання та не втрачати на них багато часу. 
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У роботі [1] вказано, що на сучасному етапі розвитку українського 

виробництва харчових продуктів квас бродіння починає повертати втрачені 

позиції. При виробництві квасу особлива увага приділяється контролю 

основних параметрів технологічного процесу, оскільки саме вони визначають 

якість готової продукції та її конкурентну здатність. У роботі [2] зазначено, що 

сировиною для виробництва хлібного квасу служать житній солод, житнє 

борошно, ячмінний солод, цукор та інші продукти. Основні стадії його 

виробництва включають: отримання житнього солоду, приготування квасного 

сусла, зброджування квасного сусла та купажування квасу. У роботі [3] 

доведено необхідність розробки вимірювача на підставі того, що на протязі 

усього технологічного процесу виготовлення житнього квасу потрібно ретельно 

контролювати його параметри, а це можливо лише завдяки створенню 

цифрового мікроконтролерного вимірювача, здатного працювати у складі 

системи автоматичного контролю. Своєчасний контроль параметрів 

технологічного процесу на етапах виробництва є основою для створення 

високоякісної продукції, що буде конкурентоспроможною з відомими 

зарубіжними виробниками.  

Мета роботи є розробка вимірювача параметрів технологічного процесу, 

що призначений для вимірювань у діапазоні температур від + 2 °С до + 30 °С, 

тиску до 65 кПа, рівня pH у діапазоні: (2,0 – 2,5) од. рН вмісту алкоголю в межі 

(0,4 – 0,6) %. Похибки вимірювальних каналів не повинні перевищувати 1,5 %.  

Структурна схема вимірювача параметрів технологічного процесу на етапі 

зброджування квасу представлена на рис. 1. Дана система має чотири канали 

вимірювання: pH-датчик ПВП1, датчик температури ПВП2, датчик тиску 

ПВП3, датчик алкоголю ПВП4. До структурної схеми входять наступні блоки: 

мікроконтролер, необхідний для обробки інформації, що надходить, керування 

даною інформацією, забезпечує обміну даними між окремими частинами схеми 

або зовнішніми пристроями, передає інформацію для відображення на 

цифровому відліковому пристрої (ЦВП); генератор синхронізуючих імпульсів 

(ГСІ) виробляє синхроімпульси, які необхідні для нормальної роботи 

мікроконтролера; пульт керування (ПК) виконує початкове налаштування 

мікроконтролеру, та забезпечує його скидання; інтерфейс (ІФ) призначений для 

обміну даними із зовнішніми пристроями, зокрема з ЕОМ; ЦВП необхідний для 

http://ua-referat.com/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80
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цифрового відображення інформації на екрані; блок живлення (БЖ) забезпечує 

необхідну напругу для роботи приладу. 

До складу системи ввійшли наступні первинні вимірювальні 

перетворювачі: датчик температури (THERMOPOINT) для контролю 

температури, датчик контролю рівня pH (Д (рН) П-02 Т), датчик тиску 

(DMP 333i), датчик спирту (ПР-3ПУ). У якості мікроконтролера використано 

ATmega16.  

Основна похибка датчика температури THERMOPOINT у 

діапазоні: (– 40 ... + 85) °С становить ± 0,5 °С. Похибки датчика рівня pH 

Д (рН) П-02 С складає 0,02 %. Похибки датчика тиску DMP 333i складає 0,1 %. 

Похибка датчика спирту ПР-3ПУ складає 0,1 %. 

 

 
 

Рис. 1 – Структурна схема вимірювача параметрів технологічного процесу на етапі 

зброджування квасу 

 

У даному проекті був розроблений вимірювач параметрів технологічного 

процесу виготовлення житнього квасу. Вимірювач, що розробляється, 

призначений для використання на підприємствах які спеціалізуються на 

виробництві житнього квасу. 

Аналіз похибок довів, що похибка по жодному з каналів вимірювання не 

перевищує задану у технічному завданні 1,5 %. 
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Великогабаритні феромагнітні об’єкти контролю, якими можуть бути: 

оболонки реакторів, трубопроводів, корпуси суден і т. п., Вимагають 

підвищеної уваги в процесі їх експлуатації. Особливо, коли такі об’єкти 

експлуатуються понад встановлених для них нормативних термінів. Контроль 

їх технічного стану проводиться, як правило, коли об'єкт знаходиться в 

неробочому стані, що призводить до отримання неправдивої інформації. 

Тільки моніторинг об'єкту, що знаходиться в експлуатації, здатний дати 

найбільш об'єктивну картину технічного стану його оболонки або корпусу. В 

даний час в експлуатації знаходиться велика кількість судів, які виробили свій 

розрахунковий ресурс, але тим не менше, продовжують працювати далі, тому 

що їх заміна вимагає значних капітальних вкладень. Разом з тим, світова 

морська громадськість приділяє велику увагу безпеці мореплавання, охорони 

людського життя на морі, а також захисту навколишнього середовища.  

 
Рис. 1 - Т/х «MOL COMFORT» (2013 г.) 

 

Відповідно до даних Регістру судноплавства України більшість судів 

морського флоту, які ходять під прапором України, вичерпали свій ресурс. 

Побудовані ще в минулому столітті, суду мають великий знос, а запас їх 

міцності з кожним роком зменшується [1]. Для підтримки мінімальних 

стандартів безпеки мореплавання судновласники витрачають значні кошти на 
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ремонт суднових корпусів, а моряки продовжують ризикувати своїми 

життями. 

Термін експлуатації судна залежить, в першу чергу, від технічного стану 

корпусу, рівень якого визначається віком судна і умовами його роботи. Умови 

експлуатації корпусу характеризуються наявністю різного роду навантажень, 

механічних напружень, що виникають в несучих суднових конструкціях і 

викликаних вантажними і баластними операціями, а також впливом 

схвильованого моря. Безперервний контроль механічної напруги в корпусі 

судна є чинником, що підвищує безпеку мореплавання, не тільки українських 

судів, але і всього світового флоту. У зв’язку з цим Міжнародною морською 

організацією (ІМО) з метою зменшення рівня конструкційних пошкоджень 

навалювальних суден в 1994 році були прийняті Рекомендації, наведені в 

циркулярі Комітету ІМО з морської безпеки, згідно з якими судновласникам 

було рекомендовано встановлювати системи безперервного контролю 

механічних напружень несучих елементів корпусу. 

Найбільші напруги судно зазнає в процесі проведення вантажних і 

баластних операцій. Некоректне розподіл вантажів, висока інтенсивність 

вантажних операцій і суміщених з ними робіт з баластом призводить до 

перенапруженняв окремих зонах корпусу судна. Залишкові напруги в корпусі 

по виходу судна в море складаються з навантаженнями, які судно зазнає в 

процесі плавання, що, за статистикою, є найбільш частими причинами аварії.  

Морське судно являє собою складна інженерна споруда, яке для 

виконання свого призначення має володіти рядом якостей, в тому числі, і 

міцністю, т. е. Здатністю витримувати без руйнувань зовнішні силові впливи 

протягом встановленого терміну служби при певних умовах експлуатації. Як 

правило, експлуатації корпусу морського судна, супроводжує тривала дія 

постійно мінливих зовнішніх навантажень. Характер і величина механічної 

напруги, що виникають при цьому в корпусі судна, різні і залежать більшою 

мірою від коректності проведення вантажних і баластних операцій, умов 

плавання, а також багатьох інших факторів. При деяких несприятливих 

обставин окремі вузли корпусу перевантажуються [2, 3]. Через це виникають 

ризики появи залишкових деформацій і місцевих руйнувань, які, в свою чергу, 

призводять до порушення або втрати судном міцності. Встановлено, що 

пошкодження окремих корпусних конструкцій суден викликані недостатньою 

загальної поздовжньої і місцевої міцністю. Це обумовлено, головним чином, 

тим, що під час експлуатації судна не враховуються величина і розподіл 

механічної напруги, що діють в несучих суднових конструкціях. 
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Виробництво аміаку є важливим етапом в різних хімічних виробничих 

процесах. Ефективність процесу синтезу аміаку головним чином визначається 

режимом роботи колони синтезу, який залежить від температури, тиску, складу 

циркуляційного газу, об’ємної швидкості газу та властивостей каталізатора. 

Колона синтезу має чотири полки з каталізатором. Вона являє собою 

складний об'єкт управління, що характеризується великою кількістю 

збурюючих параметрів, множинними внутрішніми зв'язками та є об’єктом з 

розподіленими параметрами. Мета управління колоною синтезу полягає в 

досягненні максимального степеню конверсії азотоводневої суміші і, 

відповідно, максимальної концентрації аміаку. Синтез систем управління 

такими складними системами потребують наявності математичної моделі 

динаміки об’єкту управління [1]. 

Метою роботи було дослідження функціональних зв’язків між 

параметрами колони синтезу за допомогою детермінованої аналітичної 

математичної моделі. Математична модель колони складається з восьми 

функціональних блоків та включає такі елементи: теплообмінник, змішувач, 

шари каталізатору та простір між полками. Для кожного блоку записувались 

рівняння матеріальних балансів по водню і азоту, і енергетичний баланс для 

газової суміші. Враховувалась швидкість хімічної реакції в шарі каталізатору, 

яка залежить від робочої температура і тиску в кожній зоні. Коефіцієнти, що 

входять до рівнянь визначалися експериментально-аналітичним методом. 

Математична модель була реалізована в пакеті MatLab з метою 

дослідження роботи колони в динамічному режимі. Були отримані залежності 

між температурою і ступенем перетворення для кожного шару каталізатору, і 

залежність зміни коефіцієнта конверсії N2 уздовж шарів. Отримані дані 

дозволили оцінити параметричну чутливість системи управління за каналами 

управління температурою в зоні каталізатора. 

Отримані дані можуть бути використані для синтезу оптимальної системи 

управління температурним режимом колони синтезу аміаку. 
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У наш час багато людей в своїй діяльності стикається з необхідністю 

прийняття рішень в умовах невизначеності, тобто в умовах коли якась подія 

має непрогнозовані наслідки. Особливо така необхідність набуває значення в 

економіці. Сучасна економічна теорія довела неспроможність і неадекватність 

традиційних лінійних моделей поведінки ринків. Практика показує, що 

динаміка економічних процесів і явищ носить нелінійний і, найчастіше, 

хаотичний (непередбачуваний) характер. Тому під час аналізу економічних 

процесів все частіше застосовуються такі математичні напрями, як нечіткі 

методи, нейронні мережі, генетичні алгоритми тощо. Проте для аналізу 

ринкової динаміки жоден з цих методів не може врахувати таку властивість 

ринку, як самоорганізація. Дану проблему, певною мірою, дозволяє вирішити 

теорія фракталів.  

Фрактал - структура, що складається з частин, які в якомусь сенсі подібні 

цілому.[1]. Кожен інвестиційний горизонт схожий на покоління відгалужень 

дерева. Діаметр будь-якої гілки - випадкова функція з кінцевої дисперсією. 

Однак кожна гілка, взята в контексті всього дерева, є частиною глобальної 

структури з невідомої дисперсією, тому що розмірність кожного дерева різна. 

Глобальна статистична структура фрактальна, оскільки вона самоподібна. 

Форма фрактальних розподілів в порівнянні з нормальним розподілом 

характеризується високим піком і товстими хвостами. У 1994 році Петерс 

висунув основні припущення гіпотези фрактального ринку[2]: 

1. Ринок створюють безліч індивідуумів з великою кількістю різних 

інвестиційних горизонтів. Для трейдера інвестиційний горизонт вимірюється 

хвилинами, а для керівника пенсійного фонду - роками. 

2. Основним фактором, що впливає на стабільність ринку, є ліквідність 

(врівноважує попит і пропозицію). Ліквідність досягається, коли ринок 

складається з безлічі інвесторів з безліччю різних інвестиційних горизонтів.  

3. Ціни відображають комбінацію короткострокового технічного аналізу і 

довгостроковій фундаментальної оцінки.  
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4. Якщо ризик не пов'язаний з економічним циклом, то не існуватиме 

довгострокових трендів. Якщо ринок пов'язаний з економічним зростанням в 

довгостроковій перспективі, то ризик буде знижуватися постійно. 

Для вивчення нелінійних систем і створення більш загальної аналітичної 

структури потрібна теорія ймовірності, яка є непараметричною, наприклад 

методологія Х.Е. Херста, яку він застосував для рішення випадкових і 

невипадкових систем, постійності  трендів і тривалості циклів, якщо такі є. Цей 

метод носить назву методу нормованого розмаху, або R/S-аналізу і 

використовується для розрізнення випадкового або фрактального часових 

рядів. Херст ввів безрозмірне відношення за допомогою розподілу розмаху на 

стандартне відхилення спостережень: , де R/S - нормований 

розмах; N - число спостережень; а - константа; Н - показник Херста. У 

стандартній економетриці ряди приймаються інваріантними по відношенню до 

часу. Але у фрактальному аналізі час - ітеративний процес, і вплив сьогодення 

на майбутнє може бути виражено наступним співвідношенням: , 

де  - міра кореляції; H - показник Херста. 

Херст запропонував формулу для оцінки величини Н за значенням R/S: 

, де n - кількість спостережень. Показник Херста може 

бути перетворений у фрактальну розмірність за допомогою наступної формули: 

D = 2 – H. Величина 0,5<Н≤1 буде відповідати фрактальній розмірності, 

ближчою до кривої лінії. Це персистентний часовий ряд, що дає більш гладку, 

менш зазубрену лінію, ніж випадкове блукання. Антиперсистентная величина 

Н (0 <Н <0,5) дає відповідно вищу фрактальную розмірність і більше 

преривчасту лінію, ніж випадкове блукання, і, отже, характеризує систему, 

більше схилну до змін. Очевидно, що чим довше ряд, тим більше інформації з 

нього можна витягти. Одним з переваг методу розмаху є мала чутливість до 

довжини ряду, що дозволяє визначати показник H навіть для коротких рядів. 

По суті, оцінка Н, яка значно відрізняється від 0,5, має два можливих 

пояснення. Перше говорить, що у досліджуваному часовому ряду є 

довгострокова пам'ять та кожне спостереження корелює до деякої міри з 

подальшими спостереженнями. Друге, що такого роду аналіз сам по собі 

неспроможний, і аномальна величина Н не означає, що має місце ефект 

довготривалої пам'яті.  
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Стиснення зображень без втрати якості - важливе завдання для 

відстеження об'єктів, що швидко рухаються. Такими об'єктами можуть бути 

будь що, від мікроскопічної істоти до правопорушника на швидкорухомому 

засобі пересування. 

В обох випадках необхідно з максимальною якістю зберегти інформацію 

про об'єкт. Між тим, зберігання потокового відео в стислому форматі займає 

величезну кількість ресурсів, або в разі стиснення відео без втрати якості 

ресурсів процесора може виявитися не достатньо для збереження достатньої 

кількості зображень в важливий період.  

Спеціалізовані апаратні рішення мають високу вартість, тому для 

прискорення можна спробувати використовувати альтернативні технології або 

архітектури загального призначення.  

Головною метою даної роботи було реалізувати оптимальний алгоритм 

стиснення зображень без втрати якості у форматі WebP з використанням 

особливостей обраних архітектур і технологій для прискорення результату, та 

порівняльний аналіз отриманих алгоритмів[1].  

Запропоновані рішення підготовлені для традиційної x86-64 архітектури та 

технології Nvidia CUDA (реалізована в відео-картах Nvidia)[2].Система 

пройшла тестування на різних наборах зображень і варіацій оптимізацій 

алгоритму стиснення для конкретної архітектури.  

В результаті роботи користувач отримує готове рішення стиснення 

зображення або потокового відео зі значним прискоренням щодо традиційних 

рішень. 
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У сучасній акустичній дефектоскопії використовується велика кількість 

методів неруйнівного контролю (НК), заснованих на застосуванні пружних 

коливань і хвиль незалежно від частоти (від низьких частот до десятків МГц), 

збуджуючих або виникаючих в об'єктах контролю. Особливе місце серед цих 

методів займають низькочастотні акустичні методи НК, які об'єднують:  

– використання пружних коливань звукових і низьких УЗ частот (до 100 ... 

150 кГц); 

– сухий акустичний контакт коливної поверхні електроакустичного 

перетворювача (ЕАП) з поверхнею об'єкта контролю без застосування 

додаткових змочуючих матеріалів в системі «перетворювач-виріб». У зв'язку з 

цим низькочастотні акустичні методи відрізняються від традиційних УЗ 

методів НК фізичними принципами і експлуатаційними можливостями. Сюди 

відноситься перш за все сухий акустичний контакт, що забезпечує з'єднання 

між електроакустичним і акустичним трактами дефектоскопа, тобто з'єднання 

робочої поверхні ЕАП з поверхнею об'єкта контролю для передачі акустичної 

енергії між ними в системі «перетворювач-виріб». 

 В даний час в низькочастотній дефектоскопії сухий контакт в системі 

«перетворювач-виріб» здійснюється двома способами: без застосування і з 

застосуванням додаткової постійної статичної сили притиснення 

перетворювача до поверхні контрольованого вироби. Розглянемо особливості 

застосування способів сухого контакту в системі «перетворювач-виріб» для НК 

виробів різного призначення методами низькочастотної дефектоскопії. 

Перетворювачі низькочастотних акустичних дефектоскопів зазвичай 

контактують з контрольованими виробами через наконечники зі сферичними 

контактними поверхнями, що притискаються до сухих виробів з постійною 

силою.  

У зоні контакту діє також змінна сила, обумовлена пружними коливаннями 

перетворювача. Передані через цю зону коливання можуть бути безперервними 

або імпульсними. Площа контактної зони дуже мала (частки квадратного 

міліметра). Такий тип зв'язку перетворювача з виробом будемо називати сухим 

точковим контактом (СТК). 

СТК сильно відрізняється від традиційних для ультразвукової 

дефектоскопії типів акустичного контакту не тільки винятком застосування 

рідини, але і дуже малою площею зіткнення перетворювача з виробом. Останнє 
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призводить до відсутності спрямованості випромінювання і прийому пружних 

коливань і обумовлює властиву СТК зосереджену гнучкість, надає 

визначальний вплив на експлуатаційні характеристики. Для СТК характерний 

також особливий вид перешкод – фрикційні шуми, пов'язані з переміщенням 

перетворювача по шорсткій поверхні виробу. Крім того, тертя без змащування 

контактуючих поверхонь збільшує знос перетворювача. 

Сухий акустичний контакт в системі «перетворювач-виріб» в 

низькочастотній дефектоскопії є з'єднанням робочої поверхні 

електроакустичного перетворювача з об'єктом контролю, що забезпечує 

передачу акустичної енергії між ними без додаткових змочуючих матеріалів.  

Основною умовою, що забезпечує якість з'єднання перетворювача з 

об'єктом контролю, є наявність зусилля притиску робочої поверхні 

перетворювача до поверхні об'єкта контролю шляхом застосування постійної 

статичної сили.  

Постійна сила може бути як зосереджена, передає тиск на елемент 

конструкції через контактну площадку, розміри якої дуже малі в порівнянні з 

розмірами всього елемента, так і розподіленої, яка додається безперервно 

протягом деякої довжини або площі конструкції. Відомо, що якщо постійна 

сила прикладається до якого-небудь пружного або твердого тіла через деяке 

інше пружне або тверде тіло, то подібна задача в більшості випадків є 

контактною задачею теорії пружності. 

Методи низькочастотної акустичної дефектоскопії з сухим контактом в 

системі «перетворювач-виріб» займають свій досить важливий сектор в 

неруйнівному контролі різних об'єктів ультразвуковими методами. 

Найпоширеніші в низькочастотній дефектоскопії – імпедансні методи, 

засновані на аналізі зміни механічних імпедансів виробів при контролі 

багатошарових конструкцій з металевих і неметалевих матеріалів і механічних 

імпедансів середовища при контролі протяжних металевих трубопровідних 

систем.  

Сухий контакт в системі «перетворювач-виріб» в імпедансних методах 

низькочастотної дефектоскопії забезпечується за допомогою постійної 

статичної сили притиску перетворювача до поверхні об'єкта контролю. 
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Значну роль в інформаційному забезпеченні системи контролю 

повітряного простору відіграють вторинні системи спостереження (ВСС) 

повітряного простору (ПП) [1]. Сучасні ВСС реалізовано за принципом 

обслуговування запитів, що визначило реалізацію принципу відкритих систем 

масового обслуговування з відмовами при їх побудові [2, 3]. Сама ж мережа 

ВСС реалізована на несинхронному принципі. Несинхронна мережа ВСС 

дозволяє ефективно подавляти на запитувачах сигнали запиту 

внутрісистемними завадами, що утворені сусідніми ВСС. Однак, саме це 

дозволяє протилежній стороні здійснювати паралізацію відповідачів ВСС 

постановкою навмисних корельованих завад (НКЗ). Отже, така реалізація 

сучасних ВСС утрудняє їхнє використання в конфліктних ситуаціях.  

Пошук шляхів переходу до завадостійких ВСС, призводить до 

необхідності створення різниць між корисними сигналами і НКЗ. Створення 

просторових різниць можливе, однак вимагає значних матеріальних витрат і 

ускладнює функціонування таких систем. Простіше створити часову різницю 

між корисними сигналами і НКЗ, яким в даний час приділяється основна увага. 

Пошук часових різниць між корисними сигналами і НКЗ призводить до зміни 

принципу організації мережі ВСС. Перехід від несинхронної мережі до 

синхронної мережі ВСС дозволяє штучно створити часову різницю між 

корисними сигналами і завадами, що автоматично переводить НКЗ в 

несинхронну заваду, і це дозволяє використовувати відомі методи захисту від 

таких завад, серед яких є міжперіодна обробка прийнятих сигналів. 

Перехід до синхронних мереж ВСС дозволяє істотно розширити методи 

обслуговування заявок і принципи побудови систем. Дійсно з’являться 

можливість до спадкоємного переходу до: обслуговування абонентів; 

обслуговування мережи ВСС та беззапитальних систем передачі даних. 
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За останні 10 років відбувся великий прорив в областях машинного 

навчання, штучних нейронних мереж, і, як наслідок, у комп’ютерному зорі. 

Можливо, найкращим прикладом цього буде проект “Asirra” від Microsoft 

Research. Проект був заснований у 2006 році як засіб для відрізнення ботів від 

людей в інтернеті. За його задумкою користувачу ставилась задача відповісти: 

кіт чи собака знаходиться на фотографії. Зображення брались з постійно 

зростаючої бази, що збиралася в притулках для тварин. Ця система безпеки 

вважалася майже ідеальною, бо задача відрізнення кота від собаки вважалася 

AI-повною, тобто для її вирішення необхідно створення повноцінного 

штучного інтелекту. У той час кращі алгоритми мали якість близько 60%, тоді 

як випадковий вибір має якість 50%. Тому ймовірність, що алгоритм зможе 

вірно підписати 15 зображень була мізерною (близько 0.047%), в той час як для 

людини ця задача не складає жодних проблем. Результатом проекту стало його 

закриття у 2014 році за причиною вирішення поставленої задачі. Найкращі 

алгоритми на основі глибоких штучних нейронних мереж мали якість більше 

99%, і, як наслідок, 15 зображень відповідали вірно з ймовірністю 86%, а 50 - з 

ймовірністю 60.5%[2]. Кількість помилок у цій надзвичайно складній для 

комп’ютера задачі зменшилась у 40 разів та стала абсолютно мізерною. І все це 

лише за 8 років. Звичайно, задача відрізнення котів від собак є далеко не 

найважливішим здобутком глибинного навчання та комп’ютерного зору. Є 

безліч більш важливих та корисних для людства задач: детекція об’єктів на 

зображеннях, розпізнавання облич, пішоходів та дорожніх знаків, а також 

багато іншого. Але це завдання є дуже важливим з теоретичної точки зору - 

воно вказало на фундаментальні проблеми та обмеження комп’ютерного зору, 

вирішення яких дуже допомогло вирішенню й інших задач. 

У наш час більшість задач комп’ютерного зору, пов’язаних з розумінням 

та класифікацією того, що відбувається на зображеннях, мають гарний 

розв'язок, але з певними недоліками. У деяких схожих задачах комп’ютер 

навіть перевершив людину. Може створитися враження, що комп’ютерний зір 

буде повністю вирішеною областю в найближчі роки. Але це не так. Людина 

вміє набагато більше, аніж просто розуміти, що відбувається на зображенні - 

вона вміє створювати нові зображення. Тому одна з найбільш швидко 

розвиваючихся областей у комп’ютерному зорі останніх років - генерація 

зображень. І вона виявляється більш склідною та відкриває відповіді на такі 
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питання: як людина створює нові образи та як навчити комп’ютер робити те ж 

саме. І також, що не менш важливо, ця область досі є найменш вивченою, і вона 

має чимало відкритих питань та задач. Перші значущі успіхи в ній з’явилися 

лише в останні 5 років, але навіть вони відкривають величезну кількість 

перспектив та технологій, що сильно допоможуть людству у майбутньому.  

Як тему для даної роботи я обрав завдання з області генерації зображень - 

задачу перенесення стилів. Під нею зазвичай мають на увазі наступне завдання: 

ми маємо 2 зображення: семантичне (зазвичай фотографія) та стилістичне 

(зазвичай картина художника), і наша задача полягає в тому, щоб згенерувати 

третє зображення, таке, щоб його семантичний зміст був якомога ближче до 

семантичного зображення, а стилістичне наповнення до стилістичного.  

Основними цілями роботи були:  

1. Реалізувати алгоритм перенесення стилю.  

2. Провести експерименти з різними нейронними мережами та обрати 

найкращу архітектуру для використання її в нашому алгоритмі. 

3. Провести експерименти зі взяттям семантичного змісту зображення з 

різних шарів нейронної мережі, порівняти їх якість роботи та обрати 

найкращий для використання у нашому алгоритмі. 

4. Провести експерименти зі взяттям стилю зображення з різних шарів 

нейронної мережі, порівняти їх якість роботи та обрати найкращий для 

використання у нашому алгоритмі. 

5. Провести експерименти зі знищенням локальності стилістичного 

тензору різними способами (взяття середнього фільтру та матриця Грама), 

порівняти їх якість роботи та обрати найкращий для використання у нашому 

алгоритмі. 

6. Провести експерименти з різними гіперпараметрами (число ітерацій, 

параметр важливості втрат), а також порівняти якість та швидкість роботи 

алгоритму з їх різними комбінаціями. 

7. Запустити фінальний алгоритм на різних парах зображень та 

візуалізувати результат його роботи. 

У результаті роботи був реалізований та досліджений алгоритм 

перенесення стилю за допомогою штучних нейронних мереж. Для цього були 

опрацьовані та порівняні історичні методи перенесення стилю зі способами, що 

фундуються на глибоких нейронних мережах. Також були проведені 

експерименти для визначення впливу різних параметрів алгоритму, таких як 

архітектура нейронної мережі, способи виділення та перенесення семантичного 

змісту та стилю зображення, кількості ітерацій та параметрів важливості втрат 

на якість та швидкість роботи алгоритму. Як результат були визначені 

найкращі параметри алгоритму та представлені візуалізації його роботи на 

зображеннях з різними семантичними змістами та стилями. 
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Охорона навколишнього природного середовища має для України 

винятково важливе значення у зв’язку з розвитком металургійного 

виробництва. Це викликає необхідність у запобіганні негативного впливу 

викидних газів в атмосферу. У процесі очищення повітря від викидних газів 

основним напрямком є впровадження сучасних методів очищення та 

відповідних технічних рішень. Але це потребує розроблення нових 

комп’ютеризованих систем управління, які неможливо дослідити в умовах 

реального виробництва. Тому математичне моделювання складних 

технологічних процесів та систем управління є актуальним завданням у процесі 

розроблення таких систем [1]. 

У доповіді наведені результати досліджень процесу газоочищення на 

основі використання математичної моделі тракту газоочищення. Для 

відпрацювання програмного забезпечення комп’ютеризованої системи 

управління процесом очищення викидних газів від конвертера у всіх режимах 

була використана математична модель газовідвідного тракту у процесі плавки. 

Математична модель роботи газовідвідного тракту описує: 

 зміну положення та стану виконавчих механізмів, засувок, клапанів, 

насосів; 

 кількісні та якісні показники зміни стану робочого тіла (витрати, обсяги, 

температура, тиск, енергія) в залежності від стану виконавчих механізмів; 

 формування потоку кисню до конвертеру, відведення конвертерного газу 

та горіння оксиду вуглецю в газоходах; 

 роботу димососа, формування розрідження димових газів по тракту від 

димососа до кесона та тиск на виході нагнітача. 

В результаті досліджень було проведено аналіз управляючих алгоритмів та 

отримані результати щодо налаштування регуляторів у тракті відведення 

викидних газів. Таким чином, програмне забезпечення працює в умовах і з 

параметрами, адекватними реальним, що дозволяє провести його 

відпрацювання на комплексному стенді для штатних, позаштатних та аварійних 

ситуацій. 
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Насьогодні невід’ємною частиною нашого життя є вплив комп’ютерної 

графіки у всіх її проявах на здатність людей до усвідомленого світосприйняття. 

При такій багатогранності сучасних інтерактивних об’єктів виникає 

необхідність критичної оцінки візуальних елементів, які нас оточують. 

Метою роботи є дослідження способів представлення візуальних даних у 

середовищі графічного редактора 3DS MAX й використання інтерактивного 

методу отримання інформації за принципом «щоб щось отримати, треба дещо 

зробити». Якщо людина дійсно зацікавлена в тих чи інших даних, їй потрібно 

прикласти деякі зусилля задля їх вилучення. На базі широкого спектра 

можливостей створення систем часток (Particles Systems) у програмі 3DS MAX 

необхідно проаналізувати ступінь взаємодії елементів сцени та їх параметрів 

під час моделювання. 

При виконанні завдання був відокремлений спосіб керування системою 

часток, за яким налаштування світла й камер сцени відбувається таким чином, 

щоб досягти цілісної графічної композиції, котра була спроектована раніше. 

Створюється тематичний набір полігональних часток певної форми та 

атрибутів: розташування у просторі, кольору, фізичних параметрів тощо. Крім 

того отримана система об’єктів налаштована на взаємодію із камерою та 

світлом сцени таким чином, що при деякому повороті або рухові камери 

можливим було побачити цільовий об’єкт (той, котрий був сформований 

тематичним набором часток – рис.1).  

Яскравим прикладом впровадження цього методу є ігри-аркади Poly Spin 

3D або Polysphere Puzzle Game, де 2D зображення отримується шляхом 

захоплення камерою правильного розташування раніше згрупованих частинок, 

які спочатку знаходилися в абстрактному або ж візуально хаотичному 

положенні. Слід зазначити, що об'ємності, а може і реалістичності, отриманому 

зображенню надає геометрія елементів і вибір кольору для кожного з них, а 

інтерактивності й динаміки -  їх розміщення у 3D-просторі. Метод нагадує 
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ефект анімації об'єктів, але існує відмінність: анімація створюється за 

допомогою пересування самого об'єкта або групи об'єктів, коли в розгляненому 

способі основна динаміка створюється завдяки «оглядачеві» - захопленню 

камери, розширенню екрана, кута огляду. Найбільш наочним прикладом 

застосування такого виду інтерактивності є творіння сучасного мистецтва - 

скульптура на честь Нельсона Мандели у м. Ховік. 

 

Рисунок 1 –  Застосування інтерактивного підходу отримання візуальної інформації у 

середовищі 3DS MAX 

 

Цей підхід до отримання візуальної інформації з подальшим його 

розвитком отримає велику популярність при моделюванні об’єктів віртуальної 

та доповненої реальності з використанням відповідних гаджетів. Важливо 

зауважити, що цей спосіб розглядається для розробки інтерактивних додатків 

або віртуальних симуляцій. Якщо ж створюваний об'єкт обов'язково повинен 

бути присутнім у сцені, то слід вдатися до стандартних етапів і методів 

моделювання в програмах 3D візуалізації. 
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Стрімкий розвиток портативної електроніки, зокрема смартфонів та 

планшетів, і широка доступність стабільного широкосмугового доступу до 

інтернету та соціальних мереж дали можливість користувачам створювати свій 

медіа-контент та обмінюватися ним. Причому обсяги переданої та збереженої 

інформації з плином часу тільки збільшуються. Все це призводить як до того, 

що користувачам необхідно якимось чином управляти своїми колекціями 

фотографій, відео та аудіозаписів, так і до того, що інтернет-сервісам і контент-

провайдерам необхідно справлятися з усе зростаючим обсягом інформації, що 

зберігається і передається, як можна більш ефективно. 

Зберігання великого обсягу візуальних матеріалів не є проблемою з 

технічної точки зору. У той же час особливої актуальності набуває завдання 

забезпечення ефективного змістовного доступу до релевантної інформації в 

електронних колекціях зображень. Подібна задача може виникнути, наприклад, 

при реалізації сервісу пошуку зображень за заданим зразком (GoogleImages, 

TinEye і т.п.), або для пошуку і фільтрації дублікатів зображень, які займають 

ресурси сервера на веб-порталі, який надає можливість користувачам вільно 

завантажувати особисті фото і відео. 

Ще приклад: одна із сучасних форм роботи музеїв, бібліотек та архівів –  

формування електронних колекцій зображень, з метою збереження культурної 

спадщини та її пропагування за рахунок забезпечення віддаленого доступу. 

Наприклад, при занесенні даних про різноманітні експонати досить зручно 

робити їх фото та прикріплювати до опису в електронній бібліотеці музею, або 

й взагалі до загальної системи музеїв світу, яка б дозволяла продивлятися 

зображення експонатів кожного з них, порівнювати та аналізувати їх завдяки 

електронним колекціям [1]. 

Не менш важливий ефективний пошук зображень для підвищення 

достовірності діагностики при проведені комп'ютерних досліджень різних 

захворювань, де зображення об'єкта має максимально збігатися з відповідними 

формою і розмірами зображеного об'єкта при скороченні обчислювальних 

витрат.  

Виходячи з актуальності даної проблеми та ступеня розвитку 

різноманітних досліджень в цьому направленні, метою даної роботи є 
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реалізація автоматизованої системи пошуку файлів-аналогів на множені 

зображень.  

У зв’язку з тим, що більша кількість існуючих алгоритмів, призначених 

для пошуку дублікатів файлів, мають складність  – кожне зображення 

порівнюється одне з одним, то це призводить до великих витрат часу, тим 

самим, впливаючи на ефективність роботи програм. Рішенням даної проблеми 

являється спосіб, який базується на попередньому (перед безпосереднім 

використанням алгоритмів) порівнянні зображень по заданим числовим 

характеристикам, які можна отримати без додаткових обчислень. До таких 

характеристик зображень відносяться назва та розмір зображення (ширина та 

висота), формат та роздільна здатність, співвідношення сторін зображення, дата 

створення, формати стиснення та інші. Даний спосіб полегшує обробку та 

порівняння зображень та зменшує складність обчислень до . 

Саме тому розроблена система має можливість здійснювати попереднє 

порівняння зображень за наступними критеріям: графічний формат, 

висота/ширина зображення, розмір та роздільна здатність зображення, Image- та 

Pixel-формат і розмір друкованого відбитку. Вона працює із зображеннями у 

таких графічних форматах як .jpg (.jpeg), .png, .bmp, .gif та .ico.  

Також слід зазначити, що розроблена система дає можливість 

користувачеві видаляти зображення, які на його погляд, являються 

дублікатами. В свою чергу для більш ефективного та зручного перегляду 

зображень в колекції, реалізована панель із зображеннями, яка складається із 

трьох вікон і дає можливість одразу переглянути активне зображення, тобто, 

яке переглядає користувач, та два наступні 

Отже, виходячи з того, що знайти алгоритм або програму, які б змогли 

оцінювати та приймати всі особливості зображення, бути стійкими до 

модифікацій та швидко опрацьовувати великі обсяги файлів майже не можливо. 

Тому оптимальним рішенням даної проблеми є попереднє зіставлення 

зображень по характеристикам зображенням, які є у зображення з моменту його 

створення та, які не потребують додаткового обчислення. Такий спосіб 

дозволить зменшити кількість зображень для їх подальшого порівняння за 

допомогою різноманітних «математичних» алгоритмів та прискорить роботу 

програм, призначених для пошуку дублікатів.  
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В ході патентно-інформаційної підтримки інноваційних процесів все більш 

широко застосовуються методи і засоби патентного аналізу з візуалізацією його 

результатів. Особливої популярності набуває сьогодні побудова патентних 

ландшафтів [1].  

Програмні продукти щодо візуалізації використовують кількісні дані для 

наочного систематизованого уявлення великих масивів, наприклад патентів в 

єдиному зображенні, що дозволяє виявити тенденції розвитку конкретного 

технологічного напрямку [2]. 

Так, відома Всесвітня патентна статистична база даних ЄПВ (Patstat) 

призначена для статистичної обробки та візуалізації результатів патентного 

пошуку. Вона містить потужний масив патентної інформації із понад 100 

патентних відомств.  

Мета цієї роботи – вивчення та оцінка можливостей аналітичного 

інструментарію патентного ресурсу Patstat та можливості його застосування. 

База даних Patstat складається з набору таблиць, які можуть бути пов'язані 

між собою за допомогою відповідного ключа введення. Патентні заявки, 

марковані як tls201_appln, містять понад 74 млн записів і є центральним 

елементом Patstat. На рисунку представлено структурну модель БД Patstat. 

 

 
 

Рис. – Модель структури таблиць Patstat [3] 
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Опанування патентного аналітичного ресурсу проведено на прикладі 

сучасної цифрової технології 3D print. 

Перед початком роботи треба обрати потрібну базу даних та список 

таблиць в лівій частині вікна пошуку. Кожен запис в списку може бути 

розширений для відображення атрибутів таблиці, тобто стовпців таблиці. Щоб 

дізнатися, який тип даних є конкретним атрибутом, необхідно обрати ім'я 

атрибута в лівій частині вікна пошуку або звернутися до каталогу даних (для 

попередньо обчислених додаткових атрибутів, які не описані в каталозі даних) і 

до керівництва користувача Patstat Online. 

В описах таблиць каталогу даних необхідно знайти первинний ключ (в разі 

їх наявності) і альтернативні ключі. Ключ являє собою один із прикладів 

унікальних індексів і застосовується для унікальної ідентифікації записів 

таблиці. 

Для отримання результату пошуку, потрібно ввести запит у вікно “Query”. 

Мінімальній запит буде виглядати так: “SELECT * FROM tls201_appln”. Запит 

складається з оператора SELECT, який використовується для вибору даних із 

бази даних. Далі потрібно ввести назви полів таблиці, з якої потрібно вибрати 

дані. Якщо необхідні всі поля, які доступні в таблиці, тоді застосовують такий 

синтаксис: “SELECT *”, а після назви стовпців – йде команду FROM 

(використовують для вказівки, з якої таблиці вибрати або видалити дані). Після 

цієї команди вказують назву таблиці. Результат запиту з’являється у вкладці 

"Table" внизу сторінки. 

Для візуалізації отриманих результатів необхідно перейти на вкладку 

"Statistics". Можливість візуалізації в он-лайн доступі до Patstat Online 

обмежена чотирьма варіантами: “Top Elements” – кількісне порівняння між 

вибраними елементами , “Timeline” – порівняти елементи за певний проміжок 

часу, “Cross-Reference” – утворює мережеву структуру відносин, що існують 

між різними частинами даних, “Patent Indicator” – відображає інформацію про 

патент. 
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Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної 

діяльності організації в зовнішньому середовищі. Він визначає 

конкурентоспроможність організації, її потенціал в діловому співробітництві, 

оцінює економічні інтереси самої організації і його партнерів. 

Актуальністю даної теми є аналіз існуючих систем аналітичної обробки, на 

основі яких буде здійснюватися аналіз та забезпечення фінансової 

життєздатності страхових установ. 

Дана робота присвячена створенню системи, яка буде отримувати дані про 

транзакції клієнтів, швидко і точно будувати звіти, які будуть перебудовуватися 

в режимі реального часу в залежності від обраних параметрів, зменшувати 

витрати установи і збільшувати його продуктивність. 

Метою даної роботи є розробка реляційної та багатовимірної баз даних 

обліку і управління фінансовими ресурсами страхової компанії. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розробити реляційну базу 

даних для збереження та обробки вхідної інформації, розробити багатовимірну 

базу даних для отримання агрегованих даних та звітів, а також візуалізувати 

дані для користувача. 

Першим етапом розробки системи оперативної  обробки даних було 

створення бази даних та процес, який використовується для виймання даних із 

зовнішніх джерел, обробки даних з метою подальшого аналізу та завантаження 

даних у кінцеву базу даних [1]. 

Другим етапом розробки системи оперативної  обробки даних було 

створення багатовимірного OLAP-куба. 

MOLAP (Multidimensional OLAP) системи є найефективнішими при 

обробці даних, тому що вони дозволяють легко реорганізувати і структурувати 

дані під різні запити користувачів. Аналітичні інструменти MOLAP дозволяють 

виконувати складні розрахунки. Іншою перевагою MOLAP є можливість 

швидкого формування запитів і отримання результатів. Це забезпечується за 

рахунок попереднього формування OLAP-кубів. 

OLAP-куб, також відомий як багатомірний куб або «гіперкуб», 

представляє собою структуру даних, яка створюється на основі реляційних баз 

даних і дозволяє виконувати майже моментальний аналіз даних за рамками 

обмежень реляційних баз даних [2]. 

На рис.1 приведено OLAP-куб, вимірами якого є дата, регіон та продукт. 
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Рис. 1 – OLAP-куб 

 

Специфіка практично всіх систем підтримки прийняття рішень полягає в 

зберіганні та обробці величезного обсягу даних, на основі якого аналітик 

приймає те чи інше рішення. Розміри сховищ даних досягають розмірів в кілька 

терабайт, і, якщо лідери ринку реляційних баз даних ще в змозі підтримувати 

такі обсяги інформації, то для OLAP-серверів подібні обсяги даних на 

сьогоднішній день є недосяжними. Тому постає необхідність в прогнозуванні 

обсягу багатовимірної бази даних. 

Для прогнозуванні обсягу багатовимірної бази даних необхідно обчислити 

щільність детальних даних, яке визначимо як відношення числа непустих 

осередків на останніх рівнях ієрархій до добутку числа членів на цих рівнях. 

Використовуючи залежність щільності кубоїда від щільності детальних даних 

отримаємо формулу для розрахування обсягу багатовимірної бази даних 
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  − залежність щільності кубоїда від щільності детальних даних, aggN  

− загальна кількість агрегованих даних, cuboid
N  − кількість агрегованих даних у 

певному кубоїді [3]. 

В результаті була отримана система оперативної обробки багатовимірних 

даних, за допомогою якої користувач може використовувати загальні та 

детальні звіти, які оновлюються за максимально маленький проміжок часу. 

MOLAP система дозволяє до вже обчисленого OLAP-куба приєднувати нову 

порцію даних, які додались під час останнього завантаження даних. Отримані 

загальні звіти можливо агрегувати та перебудовувати. Детальні звіти показують 

всю необхідну інформацію, яка є в базі даних, за обраними критеріями в 

загальному звіті. 
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В последнее время разработка систем управления беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) является динамично развивающимся 

направлением. На сегодняшний день большинство существующих БПЛА 

пилотируются вручную с помощью пультов дистанционного управления, 

работающих на радиоканалах, которые обладают рядом недостатков. В число 

данных недостатков входят: подавление радиочастот, физические преграды для 

распространения сигнала, помехи на близких частотах передачи, 

целенаправленное заглушение сигнала, недостаточная дальность 

распростанения сигнала. Также при ручном управлении БПЛА возникают 

трудности, связанные с подготовкой пилотов, недостаточной рабочей 

дальностью полёта, техническими ограничениями, погодными условиями.  

В наше время существует множество алгоритмов нахождения кратчайшего 

пути между пунктами следования(начальной и конечной точками). Однако на 

практике возникают случаи, когда нужно не только обойти все требуемые к 

посещению пункты, но и учесть препятствия на пути. Также может сложиться 

ситуация, когда на этой траектории нужно также посетить множество других 

точек в определенном порядке.  

Существуют различные способы преодоления препятствий БПЛА. 

Например, подняться вверх, над уровнем препятствий; передвигаться по 

городским магистралям; построить траекторию, огибающую препятствия. 

Однако первые два способа ограничены инфраструктурой города, к примеру, 

высотой зданий которая превосходит максимально возможную рабочую высоту 

БПЛА или наличие туннелей на пути городских магистралей. Исходя из выше 

сказанного, алгоритм построения маршрута, огибающего препятствия является 

наиболее предпочтительным. Данный алгоритм позволяет построить маршрут 

из начальной точки в конечную и в случае имеющихся препятствий определить 

дополнительные пункты планируемого маршрута для обхода препятствий. 

Целью данной работы является разработка геометрического метода 

автоматического построения маршрута БПЛА с возможностью обхода 

препятствий. 

Для достижения вышеозначенной цели были поставлены такие задачи: 

1. Анализ существующих алгоритмов геометрического построения 

маршрута БПЛА; 
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2. Разработка или усовершенствование существующего алгоритма 

геометрического построения маршрута БПЛА; 

3. Оценка результатов, получаемых при проведении модельных 

экспериментов. 

Для реализации поставленных задач был выбран такой геометрический 

алгоритм: на плоскости располагаются точки, которые являются обязательными 

для посещения БПЛА. Траектория БПЛА соединяет точки в порядке 

приоритета. Существуют случаи, в которых траектория пересекает периметры 

некоторых препятствий, что является недопустимым. В таких ситуациях 

траекторию БПЛА необходимо изменить путём добавления новых точек, таким 

образом, чтобы обновлённая траектория БПЛА не пересекала периметры 

препятствий. 

На рисунке 1 показан результат работы данного алгоритма. Чёрными 

точками обозначены места обязательные для посещения, а обведённые точки, 

это точки построенные алгоритмом для обхода препятствий присутствующих 

на маршруте. В результате была получена траектория которая обходит все 

препятствия и посещает обязательные точки по пути следования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Построенный маршрут движения 

 

В результате работы предложен алгоритм способный автоматически 

строить маршрут движения БПЛА с возможностью обхода препятствий.   
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В роботі розглянуті проблеми моделювання та автоматизованого 

управління параметрами деараційної установки, а також їх рішення. Деарація 

води в системах опалення конче необхідна, адже вона захищає від корозії у 

трубопроводах, а також насосні установки та інше обладнання. Основною 

проблемою в системах опалення є застаріле обладнання, яке не дозволяє з 

потрібною точністю управляти параметри деараційної уставки задля якісної 

очистки від газів живильної води [1]. Щоб забезпечити точне управління 

параметрами деараційної установки (температура води, тиск парової сорочки) 

потрібно враховувати не тільки швидкісний вплив виконавчого механізму, а й 

обчислювальну здатність мікропроцесорної техніки.  

Для моделювання процесу деарації використовується програмне 

забезпечення MATLAB. Інструменти MATLAB, зокрема додатки для 

ідентифікації об’єкту та розрахунків коефіцієнтів ПІД – регулятора дозволяють 

отримати з максимальною точністю модель та розрахунки, а також побудувати 

графічну модель для більш широкого аналізу. За допомогою MATLAB Simulink 

будується модель процесу деарації  включаючи ті параметри, які ми хочемо 

додати. Це допомагає оцінювати правильність вибору обладнання та закону 

управління [2]. Варіативність мікроконтролерів приводить до більшої 

універсальності для застосування у технологічних процесах. Також, для 

розширення кількості входів та виходів необхідна станція розподіленого вводу-

виводу. Контролери фірми Siemens лінійки SIMATIC S7-1200, а саме 

контролери цієї серії SIMATIC S7-1214, дозволяє повністю вирішити 

необхідність в достатній обчислювальній здатності. Розподільна система фірми 

Phoenix Contact серії Axioline дозволяє гнучко конфігурувати розподільну 

систему завдяки модульній системі. Такий тандем дозволяє повністю керувати 

технологічним процесом з високою надійністю, завдяки швидкій заміні 

модулей та гнучкій конфігурації. Швидкісний вплив виконавчого механізму 

дуже важливий, тому було обрано привід для запірної арматури фірми 

BELIMO. Її компактність та швидкість дозволила вирішити питання з 

швидкісним впливом виконавчого механізму. 

Таким чином використавши сучасне обладнання та програмне 

забезпечення для моделювання технології деарації був досягнутий максимально 

можливий результат для вирішення проблеми технології деарації хімічно 

очищеної води для систем опалення. 
 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 98 

УДК 004.5 

 

СИСТЕМА РОЗРОБКИ ДИЗАЙНА ІНТЕРФЕЙСА КОРИСТУВАЧА  

 

К.В. НЕСТЕРЕНКО
1*

,  Л.Б.КАЩЕЄВ
2 

 
1.

 магістрант кафедри CAIT,  НТУ  «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
2.

  професор кафедри CAIT, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
*
email: katyanesterenko97@gmail.com 

 

У сучасному світі всі звертаються до інтернету за швидким доступом до 

інформації. Але усі ми стикаємося з проблемою, коли для того, щоб отримати 

необхідні дані ми змінюємо понад п’ять сайтів. Проблема на кожному з яких 

залишається одна і теж – незручний дизайн, який не дає можливості відразу, 

або за декілька кроків, отримати необхідний результат.  Цілю моєї роботи є 

аналіз методів та стандартів, які існують для створення якісного юзабіліті та 

продуманого дизайну, який би вирішував поставлену задачу. 

Набір прийомів взаємодії користувача з додатком називають інтерфейсом 

користувача. 

Однією з головних функцій інтерфейсу є формування у користувача 

однакової реакції на тотожні дії додатку, їх узгодження. Розробка інтерфейсу 

користувача складається з проектування панелей та діалогу. 

Інтерфейс користувача – елементи та компонент програми, які можуть 

впливати на взаємодію користувача з програмним забезпеченням. 

Інтерфейс користувача комп’ютерного додатку включає: 

 засоби відображення інформації; 

 командні режими, мова «користувача – інтерфейс»; 

 прилади та технології введення даних; 

 діалоги, взаємодія та транзакції між користувачем та комп’ютером, 

зворотній зв’язок з користувачем; 

 підтримка прийняття рішень у конкретній предметній області; 

 порядок використання програми та документацію на неї. 

Для створення гарного дизайну – дизайн, який не відпускає користувача, 

потрібно враховувати негласні правила, які вже давно стали стандартами для 

створення пристойного дизайну інтерфейсу користувача.  

Дизайн інтерфейсу повинен включати: 

 якісний унікальний контент (не використовуйте зображення, які повсюди, 

зображення низької якості, а також непрофесійної зйомки фотографіі); 

 не більше 3х шрифтів (чим шрифті простіше, тим краще; виберіть один, 

який ідеально підійде для головних заголовків, один для зручності читання 

тексту та один для призивів, цитат та інших компонентів, які повинні 

виділятися); 

 гармонія кольорів ( колір – основний елемент, який є головним правилом 

веб-дазйну; колір потрібно вибирати так, щоб він підтримував контент, а не 
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прикрашав його; тут також працює правило: не більше 3х кольорів; 

допускаються відтінки та полу тони, але не більше);  

 візуалізація (де можливо використати іконки або анімацію – 

використовуємо; використовуємо зрозумілі та розповсюдженні зображення та 

іконки, щоб не заплутати користувача); 

 відповідність трендам (зараз те, що було актуально два роки тому вже 

вважається поганим стилем; зараз в трендах: мінімалізм та чіпкий, CSS3-

анімації, липкі елементи, падаючі тіні та глибина, яскраві насичені кольорові 

схеми та багато іншого); 

 юзабіліті. 

Також одним з головних умов працюючого веб-додатку – зручність 

користування. Юзабіліті – це якісна характеристика, визначаюча степінь 

легкості інтерфейсу для користувача в процесі використання, а також головна 

умова конкурентоспроможності. Якщо робота  з сайтом буде викликати 

трудності по тим або іншим причинам, користувачі будуть переходити на 

інший сайт. 

Складові юзабіліті: 

 здатність до навчання (як швидко і з прикладанням яких зусиль 

користувач може довести до кінця головні задачі при першій зустрічі з 

інтерфейсом); 

 ефективність (як швидко користувач виконає поставлену перед ним 

задачу після ознайомлення з інтерфейсом); 

 здатність до запам’ятовування (як швидко користувач зможе активізувати 

навички роботи з інтерфейсом після тривалої перерви); 

 помилки (чи буде робити користувач помилки, якщо так – скільки, якого 

рівня та типу; як легко буде виправляти їх); 

 задоволеність (чи приємно користувачу працювати з інтерфейсом). 

Для зручності використання веб-додатку, потрібно пам’ятати, що кожний 

екран додатку повинен служити для виконаня однієї задачі, що стоїть перед 

користувачем. Так користувачам буде простіше в ньому розібратися та 

працювати, а розробникам – розширювати його функціонал при необхідності. 

Було розглянуто основні терміни та положення щодо розробки дизайну 

інтерфейсу користувача. Для створення якісного веб-додатку не буде достатньо 

написати код програми без помилок. Необхідно розробляти до тих пір, поки 

тестування юзабілі не покаже, що був створений ідеальний варіант для 

користувача. А для цього достатньо дотримуватися стандартних принципів. 
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У роботі [1] представлено технологію виробництва халви, та зазначено, що 

для отримання якісної продукції необхідно ретельно дотримуватись умов 

технологічного процесу та слідкувати за метрологічними характеристиками 

вимірювальних перетворювачів. У роботі [2] розглянуто мікроконтролерний 

вимірювач параметрів технологічного процесу виготовлення халви. 

Мікроконтролерний вимірювач призначений для вимірювань в усьому 

діапазоні вологості 0...100% RH, діапазоні температур від 0 
0
С до + 110 

0
С. У 

роботі [3] представлена його структурна; для передачі даних до ЕОМ 

використовується інтерфейс RS485. У роботі [4] зазначено, що на цей час є 

актуальним використання, бездротових ліній зв’язку замість дротових. Це 

суттєво зменшує загальну вартість системи контролю та надає можливість 

зробити систему компактною. В якості бездротового зв’язку пропонується 

використовувати систему Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц. Залишається не вирішеною 

задача оцінювання точності результатів вимірювань, що отримані за допомогою 

мікроконтролерного вимірювача.  

Мета роботи – проведення регресійного аналізу результатів вимірювань 

температури та вологості при зберіганні халви для того, щоб мати можливість 

враховувати взаємний вплив параметрів, що контролюються та своєчасно 

прогнозувати відмову датчиків на підставі зміни форми закону розподілу 

результатів вимірювань. 

Було проведено обробку результатів прямих багаторазових вимірювань з 

датчиків контролю температури та вологості та підтвержено гіпотезу про 

нормальність закону розподілу результатів вимірювань. Виконано побудову 

рівняння прямої регресії за методом середніх. 

Метод середніх – метод, який полягає в тому, що параметр моделі регресії 

визначається з єдиної умови, умова рівності 0, сума всіх відносин 

спостерігається величині від середнього значення. Рівняння прямої регресії має 

вигляд 

xbbŷ 10  . 

2101 ,b  . 52310 ,xbyb  . 

Підставами розраховані значення коефіцієнтів в рівняння регресії 
x,,ˆ 210523y  . 
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Виконано побудову рівняння прямої регресії з використанням методу 

найменших квадратів (МНК) – математичний метод, який застосовується для 

розв'язання різноманітних задач, заснований на мінімізації суми квадратів 

відхилень деяких функцій від шуканих змінних.  

26240 ,b  . 0901 ,b  . 

Підставами розраховані значення коефіцієнтів в рівняння регресії 

x,,ˆ 0902624y  . 

Виконано побудову рівняння зворотної регресії з використанням методу 

найменших квадратів. 

Рівняння зворотної регресії має вигляд ybbx̂ 10
 . 

.,b' 76800   .,b' 7101   y,,x̂ 7107680    

Для характеристики зв'язку між двома парними величинами 

використовується коефіцієнти парної кореляції. 

Оскільки тільки значення коефіцієнта парної кореляції через оцінку 

значення x, y більше 0,7, а значення коефіцієнта парної кореляції через середні 

значення x, y менше за 0,7, то лінії прямої та зворотної регресії слабко 

корельовані. 

Отримані результати надають можливість своєчасно прогнозувати відмову 

датчика на основі зміни форми закону розподілення та можливість назначати 

міжповірочні інтервали для досліджуваного обладнання. 

Проведено аналіз результатів вимірювання параметрів вологості повітря та 

температури методом середніх значень і найменших квадратів (пряма та 

зворотня регресії), який показав збіжність отриманих результатів. 

Пристрій, що було досліджено, призначений для використання на заводах 

по виробництву халви з метою контролю основних параметрів технологічного 

процесу для забезпечення випуску якісної продукції. 
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Анотація. Розглянуто рішення задачі двовимірного пакуавння об'єктів 

довільної геометричної форми методів глобальної оптимізації. Запропоновано 

методику опису контурів довільної форми на комплексній площині. Наведено 

основні етапи рішення задачі двовимірної упаковки за допомогою алгоритму 

рою частинок. 

Постановка проблеми. У промисловому виробництві часто існує 

проблема розкрою матеріалу на максимально можливе число заготовок при 

мінімальній кількості відходів. 

Також відома задача про упаковку об'єктів заданої форми в кінцеве число 

контейнерів певної форми таким чином, щоб число використаних контейнерів 

було мінімальним або число об'єктів, які упаковують, було найбільшим. Дане 

завдання відома як завдання упаковки в контейнери і виникає в транспортній 

галузі та логістики. Зазначені завдання є NP-важкими, і, при великій кількості 

параметрів, неможливо використання алгоритму повного перебору для 

вирішення. У зв'язку з цим виникла необхідність розвитку алгоритмів пошуку 

наближеного рішення такого класу задач, зокрема евристичних методів 

скорочення перебору станів. Задачі пакування та розкрою, у подальшому задачі 

розміщення, виникають у багатьох галузях промисловості, у тому числі 

машинобудуванні, металургії, листовому розкрої, суднобудуванні, текстильній, 

паперовій, легкій промисловості. Ці задачі спрямовані на пошук раціонального 

розміщення об’єктів на промисловому матеріалі/листах з метою 

максимізування коефіцієнта використання матеріалу чи мінімізації відходів. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема оптимізаційного геометричного 

моделювання, полягає в оптимізації розміщення об'єктів в заданих областях. 

Складність рішення цих завдань полягає в тому, що вони відносяться по 

своїй складності до класу NP-важких проблем оптимізації, тобто для яких поки 

не існує методів і алгоритмів, що знаходять точне рішення по поліноміальний 

час [1].  

Розроблені на сьогоднішній момент методи точного рішення таких задач 

не знаходять свого застосування на практиці, так як виявляються ефективними 

тільки при порівняно невеликому числі об'єктів. При збільшенні числа об'єктів 

значно ускладнюється пошук не тільки глобального, а й локальних 

екстремумів, точні методи перестають відповідати вимогам надійності, і 

швидкості роботи. 
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Основна частина. Метод рою часток - метод чисельної оптимізації, для 

використання якого не потрібно знати точного градієнта оптимізується функції. 

Він моделює багатоагентного систему, де частинки - агенти рухаються до 

оптимальних рішень, обмінюючись при цьому інформацією з сусідами. 

Поточний стан частинки характеризується координатами в просторі рішень 

(тобто, власне, пов'язаним з ними рішенням), а також вектором швидкості 

переміщення. Обидва цих параметра вибираються випадковим чином на етапі 

ініціалізації. Крім того, кожна частка зберігає координати одного з найкращих 

знайдених їй рішень, а також найкраще з пройдених усіма частинками 

рішень[2].  

В якості цільової функції було вибрано відношення загальної площі всіх 

фігур до загальної площі займаного простору фігурами при тестовій розкладці.  

 

       
а) початкове положення заготовок;   б) проміжне положення; 

 

     
в) проміжне положення;    г) цільове положення заготовок; 

Рис 1. – Етапи методу рою частинок. 

 

Висновки. Застосування методу рою частинок дозволяє автоматизувати 

розкрій деталей і скоротити час розрахунку оптимального положення деталей 

для економічної витрати матеріалів. 
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Computer technologies are increasingly used in law [1]. In particular, several 

criminal analytical systems have already been built on the technologies of "artificial 

intelligence". The New York Police Department, in collaboration with Microsoft, has 

developed the Domain Awareness System (DAS) - a system that aggregates and 

analyzes public safety information from reports, security cameras, eyewitness 

sightings, etc.  

Palantir Technologies software products are able to combine and analyze 

various information: video surveillance and telephone records, radio interception 

data, information about financial transactions, fingerprint and DNA samples, building 

plans and topographic maps, " hot " news from the media and social networks, reports 

of informants, etc.).  

Palantir's software has already helped to uncover a criminal network that has 

been preparing terrorist attacks in several countries around the world. It has also been 

used in Afghanistan to predict terrorist attacks.  

ShotSpotter - acoustic system of monitoring and analysing of a street noise 

detects gunshots and notifies the police. Moreover, the place where an accident 

occurred is determined with two feet accuracy.  And the whole process takes about 40 

seconds from the moment when a shot was detected to sending of information to the 

police.  

This technology is already used in 75 US cities. The PreCrime Observation 

System program predicts the probability of committing crimes based on statistics of 

previous offenses. Domestic intelligent system of criminal analysis in real time 

RICAS (Real-time Intelligence  

Crime Analytics System) is based on advanced techniques of artificial 

intelligence [2]. Its technology allows you to establish implicit links in the 

characteristics of criminal attacks and reflect the geography, time, people and events 

of the crime in one visual space. RICAS capabilities significantly increase the 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 105 

effectiveness of uncovering of forthwith crimes, unsolved crimes, and even those that 

are just being prepared.  

According to the authors' opinion, the implementation of "artificial 

intelligence" technologies ("data mining"; "text mining"; cognitive maps of crimes; 

image recognition; artificial neural networks, genetic algorithms and others) into the 

practice of law will allow to improve the efficiency of law enforcement.  

The problem of facial recognition due to their poor-quality images and 

prediction of age-related changes in the photos of criminals remains urgent. In this 

area, the use of ultramodern innovative neural networks is considered to be promising 

[3; 4].  

The improvement is held by rework of the neural network architecture and 

optimizing of settings with a focus on modern standards for working with generative 

models. The result of the research is a generative model, which is a originative 

competitive neural network. 
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The basis of the airspace control system information support is surveillance 

systems [1,2], which can be either distributed or combined. To improve the quality of 

information support for decision makers in the airspace control system, the 

surveillance systems information is being processed. Data processing from 

surveillance systems is divided into primary, secondary and tertiary [3]. The merging 

of these airspace surveillance systems is usually carried out at the tertiary processing 

stage [4]. So, in [5], data integration for several sensors of surveillance systems in air 

traffic control was studied and it was shown that the creation of redundancy of 

information and software support can improve the accuracy of tracking air objects 

and resistance to sensor errors.  

[6–9] described a set of algorithms that combine primary radar data and 

Identification Friend or Foe (IFF) systems data. Algorithms for data preprocessing 

that are used to remove false radar targets are described and IFF data preprocessing is 

induced. The described merging algorithms include alignment of coordinates of air 

objects obtained from various sensors, correlation between contacts, initiating tracks, 

updating tracks and processing hypotheses of tracks.  

In this paper had been considered the option of merging primary radar data and 

IFF systems at the primary data processing stage. 

As shown in [4], the integral indicator of the quality of information support for 

an airspace control system with the existing option for data fusion can be the 

probability of information support, which, for the general case, can be written as 

,inf porobeperIFFPR PPPDDP   

where PRD - probability of correct detection of an air object by primary radar , 

IFFD - probability of correct detection of an airborne IFF system,  perP  - probability 

of correct flight information transfer by IFF system,  obeP  - probability of combining 

coordinate and flight information IFF system,  porP  - the probability of comparing 

the coordinate information of primary radar systems and IFF systems. 
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Probability comparison of coordinate information of primary radar systems and 

IFF systems porP  and acts as the probability of merging data of the considered 

information systems. 

In the proposed option of data fusion, which is carried out at the stage of 

primary data processing and, therefore, joint detection of airborne objects by two 

channels is carried out, the integral indicator of the information support quality for 

users can be the probability of information support, which is defined as: 

,00inf porPDP   

where 00D - probability of detecting an air object with the considered option of data 

merging. 

The paper presents calculations of the probability of information support for 

consumers of the airspace control system with the considered merger model of 

primary radar systems and IFF systems as a function and shows that for the signal-to-

noise ratio of the primary radar and IFF systems of component 0.6 with a signal-to-

noise ratio of 2.3 the probability of information support for the existing model of data 

fusion is only 0.05. At that time, for the proposed model of data fusion, the 

probability of information support is 0.8; 0.88 and 0.92 with the availability factor of 

the aircraft responder IFF system equal to 0.8; 0.9; and 1, respectively. 
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Доповідь присвячено опису методу чисельного моделювання процесів 

деформування та руйнування сучасних малих безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА), темпи використання яких істотно зростають в останній час. Метод 

заснований на використанні скінченноелементних алгоритмів та різницевих 

схем при аналізі початково-крайових задач.  

В доповіді наведено алгоритм моделюванню ударного навантаження 

БПЛА, яке виникає при посадці. За визначеними навантаженнями виконується 

аналіз можливості руйнування БПЛА, що розглядається.  

Створено модель та розрахункову схему БПЛА гібридного типу, який 

використовує один двигун внутрішнього згоряння для створення підйомної 

сили та декілька електричних двигунів для виконання маневрів. За попередніми 

розрахунками підготовано нову розрахункову модель, в якій обґрунтовано 

різний ступінь деталізації для різних складових елементів апарату.  

 

  
 

Рис. 1 – Розрахункова схема задачі ударного навантаження БПЛА 

 

Проведено аналіз посадки на поверхні з різних матеріалів, в тому числі на 

піщано-глиняний ґрунт та сталеву конструкцію. Надано результати розрахунків 

напружено-деформованого стану конструктивних елементів БПЛА.  
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Передумовами створення міжнародної системи одиниць – SІ, було 

підписання Метричної конвенції, що відбулося в 1875 р. При впровадженні 

Метричної системи було встановлено як основні  одиниці, так і похідні 

одиниці, що знаходяться у простому зв’язку з основними. Наприкінці 1990-х 

рр. було запропоновано сконцентруватися на пошуках, пов’язаних із 

визначенням маси через фундаментальні константи, маючи за мету майбутнє 

перевизначення кілограма, що базується на квантових ефектах [1]. У 2018 р. 

відбулася визначна подія в світовій метрології – кардинальна реформа 

Міжнародної системи одиниць SI і введення в дію Нової SI. 

Основними недоліками попередньої SI, було визначення кілограма через 

масу артефакту з усіма  недоліками такого стану, а також протиріччя між 

визначенням ампера в SI і методами реалізації його і інших електричних 

одиниць в метрологічній практиці. Ці недоліки, а також прагнення визначити 

всі основні одиниці через ФФС, як константи природи, стали головними 

передумовами реформи SI (2018 р.). 

Однією з особливостей реформи було визначення всіх основних одиниць в 

неявному вигляді, через сталі, що підкреслювало опору Нової SI на еталони 

природи. При цьому всі сім основних одиниць і їх розміри залишилися 

незмінними. Для секунди, метра і кандели змінилося лише формулювання, що 

ніяк не вплинуло на їх суть і методи відтворення, а от для кілограма, ампера, 

кельвіна і моля, ситуація принципово змінилася.  

Кілограм. Для нього було запропоновано два формулювання явного 

визначення кілограма, але обидва варіанти приводять до однакових результатів.  

У першому з них (кг-1a) еквівалентна енергія тіла масою 1 кг 

прирівнюється до енергії деякого числа фотонів. В другому (кг-1b) значення 

“комптонівської частоти” (частоти де Бройля-Комптона) присвоюється тілу 

масою в 1 кг. Обидва визначення базуються на фіксації сталої Планка і тому 

розмір  кілограма встановлений через фіксацію точного чисельного значення 

сталої Планка 6,626 06X×10-34 Дж с або м2 кг. 

Ампер. Амперу було дано досить пряме визначення, яке зв’язує ампер з 

точним значенням e , розмір встановлено через фіксацію точного чисельного 

значення елементарного заряду, що дорівнює точно 1,602 17Х×10-19 Кл, або  с 

А, 

Кельвін. У цьому визначенні слід звернути увагу на слова “точно на 

1,380650510-23 Дж”. Автори ввели слово “точно” для узгодження з іншим 
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визначенням. Оскільки в цьому визначенні сказано, що  Kk 1 =1,380650510-

23 Дж, з цього виразу було одержано значення сталої  

Больцмана k =1,380650510-23 ДжК-1. 

Моль. У визначені моля точно вказано вид структурних елементів. Це 

можуть бути атоми, молекули, іони, електрони, інші частинки або точно 

визначені групи частинок. Розмір встановлено через фіксацію чисельного 

значення сталої Авогадро, що дорівнює точно 6,022 14X×1023 моль-1 

Секунда. За визначенням нової SI це одиниця часу така,  що надтонке 

розщеплення атому цезія-133 в основному стану, νсs = 9192631770 Гц;  

оскільки 1 Гц = с
-1

, одержуємо 1 с = 9192631770/ ν, 

Метр. Одиниця довжини така, що швидкість світла у  

вакуумі с0 = 299 792 458 м∙с
-1

, тоді 1 м = (с0 
.
 1с)/ 299792458, тобто  визначення 

метра в новій SI є однозначним і адекватним діючому. Воно також вказує на 

принцип відтворення метра: через швидкість і частоту (період) світлової хвилі 

Кандела.  Відповідно до нового визначення це сила світла в заданому напрямку 

така, що спектральна сила світла для монохромного випромінення  частотою 540 
. 
10

.12
 

Гц дорівнює K(λ555) = 683 лм/Вт, або 683 кд ср м
-2
кг

-2
 с

3
. Тоді 1 кд = K(λ555)/683 

Вт/ср, що є адекватним діючому в SI визначенню. До переваг нової системи 

можна віднести  те що, всі основні одиниці визначені через сталі, вони є більш 

зрозумілими, однозначними і вказують  шлях реалізації відповідних одиниць 

[2; 3]. 

Перевизначення одиниць показує, що вони мають безумовно позитивні 

результати: 

− для електричних вимірювань, оскільки підвищується точність і 

взаємоузгодженість одиниць, а також ліквідується дуалізм – паралельне 

існування практичних одиниць і одиниць SI, 

− для вимірювань маси і пов’язаних з нею величин, оскільки усувається 

артефакт – прототип кілограма, 

− для квантової фізики і науки в цілому, оскільки ряд сталих набувають 

точних значень, знижується невизначеність інших сталих і зв'язку між ними, 

− очікуються також позитивні наслідки перевизначення кельвіна, хоча 

вони не так очевидні. 
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Аналіз роботи виробництва кальцинованої соди за аміачним способом 

(ВКС) показав, що 24-26% середньо змінних втрат за випуском кальцинованої 

соди відбулися із-за порушень технологічного режиму відділення абсорбції-

дистиляції. Проте, багато із них можна було б попередити, а втрати – значно 

зменшити як за рахунок скорочення часу на пошук та ліквідацію, так і за 

рахунок запобігання настання самих порушень, якби була реалізована система 

діагностики стану технологічних процесів [1].  

Тим самим виникла задача діагностики аномальних ситуацій відділення 

абсорбції-дистиляції ВКС, яке найбільш поширено складається із чотирьох 

паралельно працюючих елементів. Особливістю діагностики відділення, що 

розглядається – безперервність виробництва, з одного боку, та вимога 

дотримання режиму нормального функціонування технологічного процесу, з 

другого боку, не дозволяють в умовах ВКС реалізувати систематичний 

активний експеримент з метою находження та попередження аномальних 

ситуацій. Отже, алгоритм та система діагностики аномальних ситуацій повинні 

бути реалізовані на основі пасивних спостережень за технологічним процесом. 

При розробці системи діагностики необхідно орієнтуватися на існуючий 

набір контролюючих параметрів, загальноприйнятий на всіх ВКС. 

Для постановки задачі діагностики ведемо визначення. 

1. Множина lL ,1,N iL,   відмов для технологічного процесу відділення 

абсорбції-дистиляції ( 1,4i   номера елементів відділення). 

2. Множина nP i ,1,   причини відмов для технологічного процесу 

відділення абсорбції дистиляції. 

3. Множина m,1,S i   симптоми відмов, де під симптомом 

розуміється відхилення параметрів процесу від деяких заздалегідь визначених 

верхніх або нижніх границь в сторону збільшення чи зменшення відповідно. Це 

визначення дозволяє елементи множини симптомів iS  описати логічними 

функціями, які мають два значення «так», «ні» (тобто 1, 0). 

На основі ведених визначень формальна задача діагностики відділенням 

абсорбції-дистиляції ВКС визначається наступним чином: отримати функцію 
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 , яка зв’яже симптоми відмов та причини відказів, тобто побудувати 

залежність: 

                                   ,15,1)),,,(()(P i    qisijii ZYXS                               (1) 

 

де ),,( qisiji ZYX  – функція, що має значення 1 – якщо який-небудь із 

параметрів технологічного режиму більше чи менше заданого значення та 0 – в 

іншому випадку; siji YX ,  – параметри за допомогою яких управляють та 

управляючі; qiZ  – традиційні контролюючі автоматично параметри 

технологічного режиму. 

У визначенні для функції   присутні задані граничні значення, які в задачі 

діагностики відрізняються від граничних значень для задачі управління. 

Додатково до (1) ставиться завдання отримання переліку відмов 

(пов'язаних з причинами iP , які ще не проявилися), а, отже, і рекомендацій 

щодо усунення відмов: 

 

                                      ;34,1)));,,((()(NLi  LZYXP qisijii                        (2) 

                                   ,49,1))));,,(((()(W Lii   qiSiji ZYXN                    (3) 

 

де { iW } – множина рекомендацій за усуненням відмов. 

Таким чином, незважаючи на те, що технологічні процеси відділення 

абсорбції-дистиляції ВКС безперервні, значення iii WSP  ,,,NLi  можуть бути 

визначені як кінцеві множини, елементи яких мають рахункове число станів (по 

одному стану у множин ii WP  ,,NLi  і два стани у iS ). Для реалізації задачі 

діагностування аварійних ситуацій, зокрема, функції ω (1) можливе 

застосування нечітких функцій, нейромереж [2] тощо, але найбільш зручною 

формою може бути алгоритм у вигляді логічних таблиць рішень (ЛТР). 

Основою створення цих таблиць є логічне висловлювання «якщо ..., то ...», яке 

саме по собі є передумовою для вирішення задачі діагностування та базується 

на апріорних відомостях про аварійні ситуації і деяких статистичних даних при 

створенні логічної математичної моделі відділення абсорбції-дистиляції ВКС. 

Аналіз результатів діагностування аварійних ситуацій відділення 

абсорбції-дистиляції ВКС підтверджує, що реалізація ЛТР за допомогою 

сучасної обчислювальної техніки дозволяє прискорити процес діагностування 

та поліпшити його якість, що підвищує надійність експлуатації, забезпечує 

нормальне функціонування відділення за рахунок попередження і своєчасного 

усунення аварійних ситуацій. 
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Планування завантаження основного обладнання в умовах сучасного 

гнучкого виробництва неможливе без параметрів трудомісткості кожної 

технологічної операції. Структурна подоба процесів складання і процесів 

підготовки робочих ходів механічної обробки дає підстави для застосування 

теорії модульного технологічного проектування процесів гнучкого 

автоматизованого складання в області проектування структури допоміжного 

процесу машино-ручної операції (МРТО) у прив'язці до задіяного обладнання і 

оснащення. 

В теорії складальних процесів розглядається досить широкий спектр 

різних з'єднань, з якого далеко не всі використовуються при підготовці 

основних переходів механічної обробки. Що стосується видів складання, то, 

для досить коректного формування структури й визначення параметрів 

допоміжного процесу МРТО, інтерес представляють класифікаційні категорії 

які залежать від видів реалізованих з'єднань і від застосовуваного оснащення 

(операції не пов'язані з руйнуванням матеріалу і пластичним деформуванням 

з'єднувальних елементів, нероз'ємними з'єднаннями). 

Процес підготовки обробки схожий зі складальним, за виключенням 

операцій управління обробним обладнанням. При автоматизованій побудові 

складальних процесів застосовують принцип модульності, що полягає в 

їхньому компонуванні із взаємозалежних технологічних модулів обмеженої 

номенклатури.  

Допоміжний процес МРТО, по суті, представлений чергуванням стадій 

переміщень, складання, розбирання елементів оснащення з оброблюваною 

деталлю і управління виконавчими механізмами. Метою кожної із цих стадій є 

або активізація технологічних функцій, або відновлення організаційного 

порядку на робочому місці, що відповідає його ергономічно-раціональному 

стану. 

Вибір найбільш ефективної і надійної структури допоміжного процесу 

дозволить оптимізувати склад допоміжного оснащення і контролювати рівень 

трудомісткості допоміжного процесу. Це буде сприяти плануванню 

завантаження основного обладнання при врахуванні можливості 

багатоверстатного обслуговування. 
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При використанні поняття "надійна структура допоміжного процесу" 

мається на увазі коректне прогнозування тимчасових рамок проведення 

внутрішньоопераційних допоміжних процесів у зв'язку з динамікою падіння 

працездатності робітника. Коректність прогнозування складається в обліку груп 

факторів, які впливають на виконання кожного, окремо взятого, робочого руху, 

включеного до складу відповідного технологічного переходу. 

Відомо, що на працездатність робітника впливає група факторів, що 

породжує фізичну напругу (відстані переміщень, просувань, кути поворотів, 

габарити і маса переміщуваного вантажу, робочі зусилля) і група факторів, що 

породжує інформаційну напругу (кількість елементів технологічних об'єктів на 

робочому місці, яким необхідно приділити увага для правильної реалізації 

алгоритму технологічного процесу, кількість правил, що відповідають цьому 

алгоритму і рівень упорядкованості в організації робочого місця). Коли 

визначена конструкція пристосування, що планується використати на 

проектованій операції, то особливості його приводу або системи закріплення 

заготівки, вже, дають зрозуміти який тип допоміжного інструмента може бути 

необхідний при проведенні операції. Ця інформація, у свою чергу, визначає 

безліч технологічних прийомів, що можуть бути застосовані в складних 

організаційно-технологічних умовах. 

Залежно від глибини і складності алгоритмів роботи з конкретним 

технічним засобом реалізації технологічних переходів, спостерігається певна 

динаміка росту нервово-емоційної напруги, що приводить до збільшення часу 

сенсомоторних реакцій і сповільнює робочий процес. 

Якщо результат рішення технологічної підзадачі має неприпустимі 

характеристики, то це може вимагати, або повторення останнього комплексу 

рухів, або пошуку додаткових умов забезпечення рішення технологічної 

підзадачі. Тому, практично при кожному русі технологічного прийому, 

структура допоміжного процесу може одержати альтернативний розвиток в 

рамках вимог операційної технології, що є актуальним в умовах сучасних 

ринкових відносин. 
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Метою даної роботи є створення узагальненого Front-end інтерфейсу 

системи обслуговування цехових складських підрозділів на основі аналізу 

технологічних і виробничих потреб інших підрозділів дрібносерійного 

підприємства.  

Завдяки швидкому збільшенню обчислювальної потужності, яку також уже 

можна використовувати децентралізовано, в так званій периферії, тобто  на 

краю мережі, виробництво, стає більше гнучким і динамічним, таким, що в 

будь-який час може індивідуально й швидко реагувати на вимоги клієнтів. 

В цих умовах оптимізацію ресурсів підприємства здійснюють за 

допомогою спеціалізованого інтегрованого пакета прикладного програмного 

забезпечення ERP (Enterprіse Resource Plannіng) [1, 2, 3], що забезпечує 

загальну модель даних і процесів для всіх сфер діяльності. 

Стан складських господарств враховується в системі планування і 

контролю виробництва MES. В цю систему, з рівня виробничого монітора  

SCADA системи, надходить інформація про відповідні технологічні витрати. 

Далі, з урахуванням виробничого плану - графіка MES система робить 

розрахунок майбутніх технологічних  потреб.  

При оптимізації організаційної структури підприємства в контексті 

автоматизації управління і контролю потрібно враховувати, роботу 

інтегрованого середовища ERP, MES і АСУ ТП зверху – униз [4, 5]. Комерційні 

версії ERP систем являються платними (17000 – 200000 грн.), що значно 

впливає на економічність виробництва. Тому було вирішено розробити свою 

систему з відкритим вихідним кодом на базі Java платформи. 

Виробничий план будується з метою підтримки необхідної інтенсивності 

виробництва, приводячи в з баланс коефіцієнти зайнятості й завантаження 

встаткування. Облік ризику втрати необхідного рівня виробництва можна 

зробити, якщо на кожній виробничій ділянці, що випускає n видів продукції, 

весь інтервал періоду планування розбити на m рівних періодів. Якщо є дані по 

величині попиту на і-й виріб в j-ому інтервалі планованого періоду, величина 

початкового запасу по і-му виробі; на ділянці. На ділянці з k = 1,q видів 
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обладнання допускається деяка технологічна взаємозамінність обладнання. То 

очевидно, що величина випуску і-гo виробу в j-му інтервалі планованого 

періоду на k-ом виді обладнання повинна визначатися, виходячи з умов 

забезпечення потреби в кожному виробі в кожному інтервалі планованого 

періоду. Враховуючі, що графік потреби, в загальному випадку, нерівномірний, 

а ресурс кожного обладнання обмежений, то ризик втрати необхідної 

інтенсивності виробництва пов'язаний з виходом за величини зазначених меж 

коливань величини попиту на і-й виріб та планового фонду роботи k-го 

обладнання в j-му інтервалі. 

На наш погляд можна виділити основні принципи роботи складів і 

представити узагальнену схему організації взаємодії цехового управління, 

технологічного бюро, майстрів і системи управління складським 

господарством. 

Виробничий вхід. Процес поповнення оснащенням складу включає: аналіз 

виробничої необхідності, контроль за рівнем запасів на складі, пошук 

відповідного оснащення і замовлення в мережі. 

Технологічний вхід. Процес підбора відповідного оснащення включає: 

аналіз виробничо-технологічної ефективності, пошук підходящого оснащення в 

базі даних виробничого складу, уточнення наявності оснащення, при 

відсутності оснащення в списках або на складі зробити пошук і замовлення в 

мережі, вибір найкращого варіанта. 

Виробничий вихід. Процес видачі оснащення зі складу складається з 

наступних етапів: підбор підходящого оснащення, оформлення видачі й 

редагування бази даних, видача оснащення. 

Результатом роботи є проект інтерфейсу взаємодії управляючої, 

виробничої і складської систем із можливістю реалізації системи заказів в 

контексті логістичної оптимізації витрат коштів на оснащення та матеріали в 

ході ринкових відносин, яка може бути використана в javamash claster. 
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Контроль якості й випробування готової продукції є одним з головних 

напрямків розвитку промисловості. Значне місце серед різноманітних 

асортиментів виробів займають циліндричні провідні вироби (прутки, труби, 

заготівлі під кріпильні вироби та інші циліндричні вироби). 

Мета роботи – дослідження характеристик параметричного 

електромагнітного перетворювача (ПЕМП) із циліндричним виробом. 

У роботі розглянуто принцип дії параметричного електромагнітного 

перетворювача із циліндричним виробом для одночасного безконтактного 

виміру відносної магнітної проникності й питомої електричної провідності 

суцільних циліндричних, провідних виробів. 

В основу роботи даного перетворювача покладений вихрострумовий 

метод. У роботі приведені співвідношення для поширення електромагнітної 

хвилі в провідному середовищі з питомою електричною провідністю і 

відносною магнітною проникністю. Для квазістаціонарного збуджувального 

поля, напруженість якого невелика (порядку 100 А/м), можна вважати, що 

магнітна проникність постійна. 

Матеріал виробу по перетині характеризується постійними значеннями 

електричної провідності. З урахуванням прийнятих допущень для 

синусоїдального, що змінюються в часі напруженості електричного поля й 

напруженість магнітного поля записані перше й друге рівняння Максвелла. 

Також одержано вихідне рівняння, необхідне для розрахунку розподілу 

напруженості магнітного поля в циліндричному зразку. Рішенням цього 

рівняння є вираження для напруженості магнітного поля в будь-якій крапці 

циліндра. За допомогою зовнішнього прохідного перетворювача можна 

здійснювати роздільний контроль параметрів не тільки суцільних циліндрів і 

труб, але також двошарових, тришарових і інших багатошарових циліндричних 

виробів. З метою визначення їхніх метрологічних характеристик і були 

запропоновані дві схеми включення.   

Результати дослідження можна застосовувати в структуроскопії, тому що 

різноманітні асортименти виробів займають циліндричні провідні вироби 

(прутки, труби, та ін.). У роботі розглянуті дві схеми включення ПЕМП для 

виміру характеристик виробу, розраховані відносні погрішності й чутливості 

виміру й проведений їхній аналіз. 
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Для роботи розподіленого застосунку потрібно наладити зв’язок між 

частинами проекту та розрахунковою, для цього розглянуто архітектуру 

транспортування данних Enterprise service bus. 

Основний принцип сервісної шини - концентрація обміну повідомленнями 

між різними системами через єдину точку, в якій, при необхідності, 

забезпечується транзакційний контроль, перетворення даних, збереження 

повідомлень [1]. Всі настройки обробки і передачі повідомлень передбачаються 

також сконцентрованими в єдиній точці, і формуються в термінах служб, таким 

чином, при заміні будь-якої інформаційної системи, підключеної до шини, 

немає необхідності в ТВ-тюнерів інших систем. 

Найменування підібрано за аналогією з системною шиною комп'ютера, що 

дозволяє підключати кілька пристроїв і передавати дані між ними по одному 

набору провідників. 

«Сервісна шина підприємства» є парасольковим терміном для набору 

можливостей, які в різних реалізаціях трактуються кількома різними 

способами. Як правило, виділяються наступні ключові можливості[2]: 

підтримка синхронного і асинхронного способу виклику служб; використання 

захищеного транспорту, з гарантованою доставкою повідомлень, що підтримує 

трансакціонної модель; статична і алгоритмічна маршрутизація повідомлень; 

доступ до даних з сторонніх інформаційних систем за допомогою готових або 

спеціально розроблених адаптерів; обробка та перетворення повідомлень; 

оркестровка і хореографія служб; різноманітні механізми контролю і 

управління (аудити, протоколювання). 

Конкретні програмні продукти зазвичай також містять готові адаптери для 

з'єднання з конкретним прикладним програмним забезпеченням, а також 

можуть включати API для створення таких адаптерів 

Результатом тезісу є розподілений програмний продукт реалізуючий 

архітектуру транспортування данних Enterprise service bus. 
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PWA (Progressive Web Applications) [1] – це веб-додаток, який 

побудований з використанням веб-технологій, але взаємодіє з користувачем 

як додаток. Якщо PWA розглядати з точки зору користувача, то він нічим не 

відрізняється від звичайного додатка, однак займає менше пам’яті та працює 

значно швидше. А основною перевагою є те, що для його придбання не 

потрібно використовувати магазин додатків (Play Market, App Store та інші). 

PWA має багато спільних рис зі звичайним додатком. Він практично не 

відрізняється візуально і внутрішньо (при цьому всі основні ресурси можна 

зберігати на клієнтському боці, а мережею будуть передаватися тільки ті 

дані, що змінюють контент). 

Прогресивні веб-додатки крокують в ногу з сучасними технологіями та 

мають багато переваг: 

 PWA – це одночасно і веб-сайт, і мобільний додаток, і десктопний 

додаток. Раніше при розробці універсальної програми, що працює в 

усіх платформах, потрібно було 5 окремих програм: для Windows, 

для MacOS, для Linux, для iOS і для Android. З PWA достатньо 

створити один додаток. Тому створення PWA з точку зору розробки 

– легше і швидше. 

 Цей додаток не потрібно шукати і скачувати в магазині. Розробники 

браузерів пропонуватимуть користувачам установку PWA при 

повторному відвідуванні сайту. Користувачу достатньо погодитися 

зі встановленням прогресивного веб-додатку і він миттєво з’явиться 

на девайсі користувача. 

 Завдяки компактності PWA не потребує багато місця в пам’яті 

телефону. 

Однак веб-додаток PWA має і деякі недоліки: 

 Єдиного магазину для встановлення таких додатків поки не існує. 

Щоб встановити PWA, потрібно зайти на сам сайт і погодитись із 

пропозицією встановлення його PWA-версії. 

 Safari хоча і підтримує прогресивні додатки, але «мінімально» – 

наприклад, iOS не підтримує Push-повідомлення.  

 Має обмежену продуктивність. При цьому продуктивність PWA 

нижче, ніж в нативних додатках. 
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В якості ігрового додатка для реалізації в даній роботі обрана гра 

Bridges (рис. 1) – головоломка з простими правилами, але досить складним 

рішенням. Ідея гри полягає в тому, щоб з’єднати лініями (мостами) острова, 

при цьому число мостів повинно відповідати зазначеному на острові числу . 

Історія цієї гри бере початок зі старинної математичної задачі, в якій 

поставало питання – чи можна пройти по всіх семи мостах Кенігсбергу [2], не 

проходячи по жодному з них двічі. 
 

  
а б 

Рис. 1 – Головоломка Bridges: a – завдання; б – рішення 

 

Спочатку на рис. 1а вказано число в кожному колі, що зображують 

острова. Потрібно з’єднати острова мостами (рис. 1б) у вигляді прямих ліній 

за такими правилами: 

 Число в колі відповідає кількості мостів у даного острова. 

 Між будь-якими двома островами не може бути більше двох 

мостів. 

 Мости повинні бути горизонтальними або вертикальними, і не 

можуть перетинати інші мости і острова. 

 Острови повинні бути з’єднані так, щоб з будь-якого острова 

можна було потрапити на будь-який інший. 

Для гри використовується такий алгоритм: алгоритм для обходу дерева, 

починається з кореня дерева (або іншої обраної вершини в графі) і здійснюється 

обхід в максимально можливу глибину до переходу на наступну вершину. 

Алгоритм пошуку описується рекурсивно: перебираємо все наявне з розглядаючої 

вершини ребра. Якщо після завершення алгоритму не всі вершини були розглянуті, 

то необхідно почати алгоритм від однієї з нерозглянутих вершин. 
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Газорозподільні пункти (ГРП) використовують постачанні газу від 

магістральних трубопроводів до “великих споживачів”, таких як житлові 

комплекси, окремі населені пункти, підприємства та інші [1]. Основна функція 

ГРП – це пониження тиску газу до рівня, необхідного за умовами його 

безпечного споживання. 

Використання ГРП в різних погодних умовах впливає на вихідні 

характеристики системи. Тому задля запобігання обмерзання або перегріву 

арматури та освітлення кристалогідратів в газопровідних комунікаціях 

необхідно забезпечити видачі газу з ГРП з відповідною температурою. Для 

цього на ГРМ встановлюють блок підігріву газу [2]. 

Моделювання система системи управління є важливою складовою 

частиною розробки комп’ютерно-інтегрованих комплексів експлуатації а 

обліку на ГРП, що є з одного боку надійним засобом забезпечення 

безаварійності, а з іншого – засобом збору даних для прийняття оперативних 

управлінських рішень.  

В доповіді показано результат моделювання блоку підігріву газу, завдяки 

чому було отримано оптимальні показники регулюючих огранив. При 

моделюванні використовувалися регулятори ПІД типу [3]. Модель налаштована 

таким чином, що дозволяє змінювати параметри в залежності від умов 

експлуатації.  

Моделювання було проведено в системі MATLAB. Об’єкт регулювання 

описано на мові візуального програмування Simulink. Оптимальні параметри 

регуляторів було отримано з використанням PID tune toolbox та Signal Constrain 

Block. 
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Об’єктом регулювання є реактор каталітичної очистки. Контур 

регулювання – «температура в реакторі каталітичної очистки – витрата 

природного газу» – є одним з основних контурів регулювання [1, 2]. 

Динамічні властивості об’єкту можуть бути описані передавальною 

функцією другого порядку із запізнюванням: 

  2 2

2 1

W p
1

pk e

T p T p




 
,     (1) 

Державним інститутом азотної промисловості (ДІАП) були зняті перехідні 

характеристики реактора каталітичної очистки і в результаті обробки методом 

асимптот одержані наступні динамічні параметри об’єкту: Т1 = 55, Т2 = 20, 

τ = 35, k = 0,37. Таким чином передавальна функція об’єкту управління має 

вигляд [3]: 
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Розрахунок оптимальних параметрів регулятора проведемо за допомогою 

метода розширених амплітудо-фазочастотних характеристик. 

Параметри настройки регулятора при ступені згасання φ=0,75 визначились 

у вигляді: 

Кn = 3,71, Tи = 0,22 c. 
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Найбільш поширена проблема ультрафіолетових (УФ) детекторів 

грошових банкнот в тому, що вони працюють безперервно, відповідно, 

ультрафіолетове випромінювання впливає на людину. Тривала дія 

ультрафіолету, сприяє розвитку різних онкохвороб. Ультрафіолетове 

випромінювання невідчутне для зору людини, оскільки поглинається рогівкою 

та кришталиком, але у разі інтенсивного опромінення, викликає типове 

радіаційне ураження (опік сітківки). Тому модернізація УФ детектора у 

зменшенні дії шкідливого опромінення являється актуальною задачею.  

В більшості ультрафіолетових детекторах грошових банкнот 

використовується люмінесцентна ультрафіолетова лампа. Такі лампи мають 

відносно великі розміри, а самі вони зроблені зі скла. При транспортуванні або 

з необережності користувача детектора можуть бути завдані механічні 

пошкодження, що в свою чергу може привести до поломки лампи, так як скло 

має вразливість до таких пошкоджень. А так як лампа заповнена інертним 

газом і парами ртуті, то її поломка може привести до нанесення шкоди 

здоров’ю користувача. 

Для чіткої модернізації детектору валют необхідно виконати ряд дій: 

замінити звичайну ультрафіолетову лампу на світлодіоди, зменшити вплив 

ультрафіолету на людину. Першою задачею роботи являється з’ясування які 

світлодіоди технічно можуть задовольнити своїми характеристиками для 

мінімізації впливу випромінювання. Далі відомо що такі детектори працюють 

безперервно та знаходяться на малій відстані від людини (оператора). Друга 

задача вирішується за рахунок скорочення опромінювання людини 

ультрафіолетом, зменшити яке можна за рахунок обладнання детектору валют 

датчиком присутності, який буде вмикати пристрій тільки під час контролю 

купюр. 

З цієї точки зору більш доцільно застосовувати УФ-світлодіоди, які мають 

невеликі габарити, що дозволяє їм бути більш стійкими до механічних 

пошкоджень. Для їх роботи не потрібна велика напруга, вони можуть 

працювати при U = 12 В Також однією з переваг УФ-світлодіодів є їх 

довговічність. 

В даній роботі було проведено порівняння люмінесцентної 

ультрафіолетової лампи та УФ-світлодіодів на якість контролю купюр. В 
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досліді використовувалися УФ-світлодіоди з такими довжинами хвиль: 365 нм, 

380 нм, 390 нм, 400 нм та 425 нм. Найкращу картину дав УФ-світлодіод з 

довжиною хвилі 365 нм, він виявив всі захисні знаки купюр. Найгірше себе 

показав УФ-світлодіод з довжиною хвилі 425 нм, він не зміг виявити захисні 

знаки. Всі інші УФ-світлодіоди змогли виявити лише деякі з них. Обрано УФ-

світлодіод, який дав найбільш якісну картину, схожу з картиною, яку дає 

люмінесцентна ультрафіолетова лампа. 

Була розроблена схема модернізованого детектора грошових банкнот яку 

зображено на рис.1. 

 

  
 

Рис.1 – Структурна схема модернізованого детектора банкнот 

 

На рис.2 представлено розташування елементів у корпусі детектора. 

 

 

1

2

3

4
 

 

Рис.1 – Схема розташування елементів детектора купюр: 

1 – ультрафіолетові світлодіоди на радіаторі, 2 – корпус, 3 – блок автоматичного вмикання, 

4 – блок живлення та стабілізатор струму світлодіодів 
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Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами є достатньо 

складним процесом. Установки, що виробляють пару або гарячу воду, являють 

собою досить складний комплекс різних пристроїв і механізмів, що 

називаються парагенеруючими або котельними установками. Вдосконалювання 

енергогосподарства на базі економії енергоресурсів: це широке впровадження 

енергозберігаючих технологій, використання вторинних енергоресурсів, 

економія палива й енергії на власні потреби [1]. 

Експлуатація водогрійних котлів повинна забезпечити безперебійне і якісне 

теплопостачання підприємств і споживачів життєва-комунального сектора. 

Підвищення надійності й економічності теплопостачання значною мірою 

залежить від якості роботи котлоагрегатів і раціонального спроектованої 

теплової схеми котельні [2].  

Завданнями розроблення автоматизованого керування є: 

- визначення раціональної структури комп’ютерно-інтегрованої системи 

управління контролю, регулювання й керування, що відповідає технологічної 

сутності процесу, його машинно-апаратурній системі й прийнятим принципам 

технології; 

- вибір раціональних методів контролю, регулювання й керування 

розглянутим технологічним процесом, що відповідають умовам досягнення 

високих кількісних і якісних показників вирощування монокристалів; 

- вибір приладів і засобів автоматизації, що відповідають прийнятим 

принципом автоматизації з урахуванням умов їхньої раціональної експлуатації, 

надійності, довговічності. 

В доповіді запропоновані технічні рішення щодо розробленої 

автоматизованої системи управління котлоагрегату КВ-ГМ-50 з використанням 

контролера ОВЕН ПЛК-150 в обраному на основі детального аналізу типі 

апарата і видача даних для розробки системи керування процесом, математичне 

моделювання процесу, розрахунок системи керування і її обґрунтувань. 
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Тривимірні сцени і об’єкти зараз застосовуються майже для всього – 

наприклад, для наукових, розважальних та медичні цілей. 3D-реконструкція 

об'єктів – основна технологією широкого спектру областей, наприклад, 

геометричне моделювання, комп'ютерна графіка та анімація, медична 

візуалізація, віртуальна реальність і так далі [1]. Тож 3D-реконструкція є 

актуальною для дослідження через свою популярність та стрімкий розвиток. 

Всі методи 3D-реконструкції можна згрупувати в дві категорії: активні і 

пасивні. Активні методи не є вдалими, на нашу думку, адже чинять вплив на 

об’єкт та потребують контакту, що не завжди можливо. Пасивні методи на 

відновлюваний об'єкт ніякого впливу не роблять, так як використовують 

відбите або випромінюване поверхнею об'єкта світло. На вхід подається набір 

зображень або відеопотік, за якими і відновлюють тривимірний об'єкт або 

сцену [2]. Для наших цілей пасивні методи є більш доречними.  

Метою дослідження є отримання базового мешу реального об’єкта, 

придатного для подальшої обробки у 3D-редакторах. Для досягнення 

поставленої мети було поставлено два завдання – проаналізувати теоретичну 

частину тривимірної реконструкції і зробити огляд програмного забезпечення 

та створити датасет для подальшої побудови мешу. 

За результатами вивчення теоретичної частини та огляду ПЗ для роботи 

було обрано VisualSFM і MeshLab. Перший етап – створення фотографій. 

Дослідження в друкованих виданнях і всесвітній павутині показало відсутнсість 

вимог до фотографій для VisualSFM. Інструкції та рекомендації щодо їх 

створення також відсутні. У доступних джерелах є окремі зауваження і поради 

користувачів мережі, чого замало для отримання придатних зображень. В ході 

дослдження роботи було створено кілька датасетів, що дозволило краще 

зрозуміти принципи роботи програми та розробити поради щодо створення 

фотографій. Для подальшої роботи було обрано датасет «Заєць» (рис. 1). 

Наступний етап – генерація меша у програмі MeshLab. Після іморту 

розрідженої хмари точок ми замінили її на ущільнену, а потім спростили для 

пришвидшення обчислень. Спрощена хмара містить всього 50000 вершин. 

Результати роботи MeshLab наведено на рис. 2. 

Отримана модель не є ідеальною з ряду причин. Поліпшити отриману 

модель можна за допомогою якісного освітлення, використання камери з 

високою якістю зображень, більш ретельним видаленням шуму і так далі. 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 127 

Подальший напрямок досліджень – це удосконалення процесу створення 

фотографій і поліпшення підсумкової 3D-моделі. 

 

 
  а    б 

 
Рис. 1 – Датасет «Заєць»: а – фото; б – хмара точок 

 

  
  а    б 

 
Рис. 1 – Створення мешу: а – спрощена хмара точок; б – базовий меш 

 

В ході дослідження була проведена реконструкція тривимірної моделі 

об'єкта на основі фотографій та були отримані дані, що дозволили визначити 

рекомендації при створенні датасетів для використання в 3D-реконструкції. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в систематизації знань 

про створення фотографій для відновлення 3D-сцен і полегшення вивчення 

даного розділу початківцями. Практична цінність полягає в можливості 

використання даних досліджень для прискорення та оптимізації навчання 

тривимірному відновленню, що дозволить скоротити трудові і часові витрати. 
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Сьогодні існує безліч шляхів залучення потенційного абітурієнта до 

вищого навчального закладу. Зокрема реклама у школах і міському транспорті, 

поширення інформації у соціальних мережах та проведення дня відкритих 

дверей. Але цього недостатньо для того, щоб остаточно визначити вибір 

абітурієнта на користь тієї чи іншої спеціальності. Найефективнішим 

інструментом впливу є майстер-класи, на яких викладач разом із абітурієнтами 

вирішує поставлену задачу в інтерактивному форматі.  

У цій роботі ми поставили собі за мету розробити майстер-клас по 

Photoshop CC 2019, який з першого завдання продемонструє легкість та 

креативність наступного, більш поглибленого, навчального процесу. Робота 

розрахована на півтори години, для того щоб майбутні студенти одразу 

пристосовувалися до більш розширеного часу та комплексних завдань.  

 Ми пропонуємо залучити абітурієнтів до вивчення растрового 

середовища Photoshop CC 2019 на прикладі створення культового персонажа 

«Миньона» з популярного мультфільму «Нікчемний я». Малюнок, створений з 

використанням базових інструментів Photoshop, принцип роботи яких 

лаконічно описаний на кожному етапі відтворення персонажу.  

 Користувачам надається ескіз задля забезпечення точних пропорцій 

елементів, з яких складається головний герой, а також остаточне зображення 

персонажу, для того щоб вони одразу бачили результат своєї майбутньої 

роботи. У цій роботі не буде використана теоретична частина, яка може 

відштовхнути користувача від подальшого вивчення. Замість неї вся корисна 

інформація укладена в послідовний опис кожної дії, яка супроводжується 

скріншотом. Отже, ми залишаємо учням лише головну інформацію і не 

ризикуємо втратити їхню увагу у великих тлумаченнях стосовно кожного 

інструмента або операції. 

 

Демонстраційний курс структорно поділений на п'ять частин Рис.1.  

1. Створення контурів 

2. Розмальовування кольором 

3. Додавання текстур і тіней 

4. Виділення додаткових деталей 

5. Додавання фону 
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Рис. 1 – Хід роботи 

 

 Пройшовши цей майстер-клас, абітурієнти навчяться створювати і 

зберігати документи Photoshop та інших форматів. Оволодіють на базовому 

рівні такими інструментами як перо, пензлик, палець та ластик. Опрацюють 

створення, видалення та групування шарів. Та навчяться створювати власні 

пензлі.  

Експрес курс розрахований на креативну молодь, яка прагне визначитись із 

напрямком майбутньої спеціальності. Зокрема ця практика спрямована на 

залучення школярів до вступу на спеціальність «122 – Комп'ютерні науки», де 

вони зможуть опанувати інтернет-технології комп’ютерної графіки та анімації, 

комп’ютерну графіку та web-дизайн, графіку у мобільних пристроях та багато 

іншого. 
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Розвиток сучасного виробництва нерозривно пов'язаний зі створенням і 

удосконаленням методів і засобів неруйнівного контролю різних об'єктів 

енергетичного і машинобудівного металургійного виробництва. Підвищення 

якості і надійності промислової продукції можливо за умови безперервного 

вдосконалення технології виробництва і контролю якості виробів. Важливою 

складовою комплексних систем керування якістю є методи і прилади 

неруйнівного контролю (НК) напівфабрикатів, а також прилади контролю й 

технічної діагностики стану деталей. 

На практиці для забезпечення високої якості й надійності виробів 

використовують різні засоби НК (акустичні, магнітні, електричні, 

вихрострумові, електромагнітоакустичні, радіаційні й інші). Особливо 

ефективним є використання методів і приладів вихрострумового НК, що 

дозволяють розв'язувати широке коло завдань – виявляти тріщини, 

неоднорідності структури об'єкта контролю (ОК), визначати структурочутливі 

параметри матеріалу, розмірні параметри дефектів. Значне місце серед 

асортименту машинобудівної продукції займають циліндричні провідні вироби 

(прутки, вісі, труби, дроти та інш.). 

Однією із основних задач було створення контактного електромагнітного 

методу і пристроїв що його реалізують для спільного контролю магнітних і 

електричних параметрів слабомагнітних трубчастих виробів, електромагнітне 

поле в яких створюється шляхом пропускання вздовж осі довжини трубчастого 

виробу змінного електричного струму. 

Мета роботи – визначення основних співвідношень, що описують роботу  

вихрострумового перетворювача. 

В результаті проведеної роботи були отримані основні співвідношення, що 

описують роботу контактного перетворювача; розроблена методика визначення 

магнітної проникності і питомої електричної провідності для трубчастих 

циліндричних виробів на одній і двох фіксованих частотах. 
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Одним з найважливішихінструментівпросування товару абопослуги в 

мережіінтернет є рекламний сайт (інакше - промо-сайт), який є одним з 

видівweb-сайтів. Його метою є надання впливу на певну частину цільової 

аудиторії для спонукання її до придбання рекламованого товару або послуги. 

Рекламний сайт створюється найчастіше на час проведення рекламної кампанії, 

акції. На такому сайті повинна існувати вся інформація, яка повинна залучити 

зацікавлені особи, а саме, умови проведення акції, місце і терміни проведення, 

новину інформацію. 

Метою роботи було формування методики розробки рекламного сайту на 

основі аналізу літературних джерел, а також особливостей вже існуючих сайтів, 

що мають аналогічну спрямованість. 

Рекламний сайт повинен бути орієнтований на деяке коло потенційних 

клієнтів, в зв'язку з чим повинен бути проведений аналіз цільової аудиторії для 

виявлення з переваг і запитів. На основі аналізу розробляється загальна 

концепція сайту, його дизайну і форми подання інформації. Особливу увагу при 

цьому слід приділити видовищності сайту, яка забезпечується наявністю 

фотоматеріалів, тривимірної графіки, правильним підбором шрифтів, колірним 

оформленням. 

Для практичноїреалізації сайту пропонується використовувати 

конструктор Wix. Конструктор надає сотні шаблонів веб-сайту і HTML5-

редактор, який працює за принципом drag-and-drop, який включає в себе 

додатки, графіку, галереї зображень, відео, шрифти та багато іншого. Шаблони 

налаштовуються: додаються нові функції і медіа, змінюються стиль, кольори, 

тексти, фонові зображення, кнопки та ін 

На основі аналізу спеціалізованої літератури було виділено перелік 

критеріїв, за якими можна обирати та вдосконалювати дизайн промо-сайту: 

● Вивчення цільової аудиторії сайту. Аналіз цільової аудиторії є 

необхідним для складання портрету типового відвідувача сайту; 

● Створення загальної концепції дизайну сайту для опису того, як 

буде «працювати» дизайн, які в нього можуть бути включені елементи, як 

будуть розставлені акценти та ін.; 
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● Відображення основних особливостей сайту — яскравість, 

видовищність, запам'ятовуваність; дотримання балансу: будь-який промо-сайт 

повинен залишатися зрозумілим для своїх відвідувачів; 

● Використання двовимірної і тривимірноїграфіки; відео, аудіо, flash; 

● Підбір ілюстрацій та фотографій, що викликатимуть емоції та 

будуть пов'язані з брендом. Їх можна використовувати в заголовках, іконках і 

при створенні анімації; 

● Підбір шрифтів. У кожного шрифту свій характер, тож необхідно 

вибрати той шрифт, що передасть настрій тексту за рахунок графічного образу; 

● Вибір колірного оформлення сайту, яке відповідає цільовій 

аудиторії, корпоративному стилю типографіці. 

Тож можна підбити підсумки: 

1) сайт повинен викликати у відвідувача відчуття комфорту завдяки 

правильному розташуванню інформації на сторінці, а також кольоровій гамі.  

2) має бути присутнім стиль, завдання якого підкреслювати імідж 

компанії, поєднуватися з фірмовим стилем компанії. Сторінка повинна бути 

легко завантажена, щобкористувачі з повільним Інтернетом не мали чекати, 

поки вся сторінка завантажиться; 

3) шрифти мають добре поєднуватись між собою, бути читабельними 

та дочечними до загального дизайну. 

Чим якісніший сайт, привабливіший та зручніший, тимбільше шансів, що 

відвідувач повернеться на нього знову, і тимбільше він буде помітний серед 

інших. Розробка дизайну — справа далеко не проста, тому дизайнер повинен 

повністю «вжитися» в матеріал.  
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Since in recent years the development of society is nonseparably linked to 

information technologies, a new type of war is emerging – info-war. In today's 

conditions, information has become an instrument of manipulative technologies that 

are used to conduct info-wars, so the relevance of the topic of work is resulting from 

the urgent need to form a strong structure of information security in Ukraine. 

Since the beginning of the 2000s, the Russian Federation has been taking active 

action against our state. The purpose of our work is to analyze the possibilities of 

counteracting the hidden destructive psychological influence that can increase the 

information security of Ukraine. 

Info-war is a form of information confrontation between different subjects 

(states, non-governmental, economic and other structures), which involves 

conducting a campaign to damage the information sphere of a competing party and 

protect its own information security [1]. 

The main tool of info-war is misinformation, which is spread through Internet 

sites and social networks. During the confrontation of states in the information war, 

the task of detecting and timely counteracting the hidden destructive psychological 

influence arises. This concept should be considered in the context of information 

security, which is defined as the state of system resources security in the presence of 

threats in the information sphere, when protection is required not only for information 

but also for the person who this information is intended to [2, p.52]. 

In general, the process of detecting and counteracting latent destructive 

psychological impact consists of five consecutive steps, shown in Figure 1. 

At present, there is no unified approach in Ukraine to assess the level of 

destructive psychological impact on the target audience. However, the approach 

proposed by the American Scientist S. Katlip is often used in practice. Assessment of 

psychological destructive impact aims to analyze the relevance of the initial 

information to the overall concept of the message content, the purpose and quality of 

the final information submission; calculation of disseminated messages number to the 

number received by the target audience; assessing the level of influence that is 

intended to change the beliefs, attitudes, and behaviors of the target audience. 

The results of destructive psychological impact level analysis allow the experts 

of the state information security sector to timely create and implement effective 

countermeasures of negative influence realization on the person [3, p.68]. 
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Fig. 1 – General algorithm for detection and counteraction of latent destructive 

psychological influence 

 

Examples of measures aimed at counteracting the destructive psychological 

impact on society (in society) can be: 

1) Countering fake news by creating information resources 

2) Censorship control of mass media, mass-communication tools 

3) Informing the population about the ultimate goals and objectives of the 

enemy, methods of conducting and implementing information-psychological attacks, 

etc. 

4) Identification and assessment of citizens' consciousness vulnerabilities 

5) Impact on public opinion 

Summarizing the above, it should be noted that the purpose of the info-war is 

not to destroy the enemy army, but to undermine the moral condition of the entire 

population of the enemy state. The essence of information war is active 

misinformation, which is manifested in the creation of fake news and its 

dissemination through sites and social networks. As a result of an effective 

information war, society loses its self-identification, does not understand what is 

happening in reality. In order to protect against this and increase the level of 

information security of Ukraine, it is necessary to implement a number of measures 

aimed at counteracting the hidden destructive psychological influence. 
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На відміну від традиційних мережевих додатків, хмарні рішення є більш 

гнучкими і орієнтованими на сервіси, що складаються з наборів контейнерів. 

Хмарна абстракція надає загальний пул обчислювальних ресурсів різних типів 

(процесори, сховище тощо), що настроюються, та приховує від споживача всю 

складність організації такого сервісу. Підвищення продуктивності, 

відмовостійкості та оптимізація витрат на обслуговування є основними 

аргументами використання мультихмарного сервісу. 

Для досягнення переваг хмар все більшого поширення набувають 

брокерські послуги в хмарах. IBM очікує, що в найближчі роки половина всіх 

підприємств перейде до хмарних брокерських операцій [1]. Розрізняють бізнес- 

і технічних-брокерів хмар (Cloud Service Broker, CSB). 

Технічні CSB найчастіше пропонують послуги з агрегації та налаштування 

хмарної служби (Service Customization) [2]. Існує ПЗ для розширення хмарних 

сховищ і підтримання синхронізації даних на підставі шаблонів, наприклад, 

продукти фірм Jamcracker, Gravitant, Computenext, HP, Accenture, Dell, Nephos 

Technologies, NEC, Cloud Sherpas. Такі фірми як RightsCale і Jaccraker 

розробляють власні платформи хмарного управління внутрішнього і 

зовнішнього CSB. Однак, ефективність подібних платформ безпосередньо 

залежить від ступеня їх інтеграції з методами управління IT-департаменту і 

всієї організації в цілому і правильного вибору моделі управління 

мультихмарою. 

Розробка моделі ефективної структури системи оркестрації в динамічних 

мультихмарах з керуванням рівня несуперечності даних є багатопараметричним 

завданням [3], при вирішенні якого треба спиратися на необхідні величини 

продуктивності, навантаження і багаторівневої моделі узгодженості даних. 
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Диференціальні рівняння, в тому числі звичайні диференціальні рівняння 
(ЗДР) і диференціальні рівняння в частинних похідних (ДРЧП), є ключовими 
математичними моделями для різних фізичних, технічних і економічних 
додатків. У більшості ситуацій непрактично знаходити аналітичні розв’язки, і 
чисельні розв’язки стають все більш актуальними для цих задач. При 
розв'язанні таких задач шукається функція, яка задовольнить як 
диференціальним рівнянням в області, так і початковим або граничним умовам. 
Поширеними чисельними методами для розв'язання ЗДР / ДРЧП є методи 
Рунге-Кутта, лінійні багатокрокові методи і методи предиктор-коректор. Для 
чисельного розв'язання ДРЧП найбільш поширеними варіантами є метод 
скінченних різниць, метод скінченних об'ємів, метод скінченних елементів, 
спектральний метод і метод Гальоркіна [1]. У даній роботі для розв'язання ЗДР / 
ДРЧП пропонується використовувати нейронні мережі. Головною перевагою 
такого методу є те, що, на відміну від класичних методів, розв'язок 
представляється в аналітичній формі, від якої можна багаторазово брати 
похідні. Метод може бути застосований як для розв'язання ЗДР, так і для 
розв'язання систем ЗДР і ДРЧП [2]. 

Розглянемо задачу розв'язання диференціальних рівнянь у вигляді  
  G(x, F(x), F'(x), F''(x)...)=0,       

 (1) 

з початковими умовами F(x0)=A0, F'(x1)=A1, F''(x2)=A2, де x – вектор змінних 
значень, F(x) – шукана функція, x0, x1, x2 – координати початкових умов, A0, A1, 
A2 — відповідні значення . 

Розв'язок представляється у вигляді: 
  F*(x)=N(x, p),         

 (2) 

де N – функція нейронної мережі з параметрами p і вхідними значеннями x, або 
у вигляді:  

  F*(x)=A(x) + Q(x)·N(x, p),       
 (3) 

де A(x) – функція заздалегідь задовольняє початковим умовам, а Q(x) – функція 
побудована таким чином, щоб приймати значення, що дорівнюють нулю, в 
точках, відповідних координатам початкових умов. 

Наближений розв'язок F* для випадку (2) можна отримати в результаті 
мінімізації виразу: 
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(G(x, F*(x), F*'(x), F*''(x)...))
2
+(F*(x0) - A0)

2
+(F*'(x1) - A1)

2
+(F*''(x2) — A2)

2
. 

Для випадку (3) вираз для мінімізації спрощується до вигляду: 
  (G(x, F*(x), F*'(x), F*''(x)...))

2
, 

однак, як випливає з експериментів, така форма має як переваги, так і недоліки.  
Розглянемо задачу розв'язку ДР: 

  y'=cos(x), y(0)=0. 
Аналітичний розв'язок має вигляд: 

  y=sin(x). 

 
Рис. 1 – Розв'язок ДР у вигляді (2) (ліворуч), помилка розв'язку(справа) 

 

 
Рис. 2 – Розв'язок ДР у вигляді (3) (ліворуч), помилка розв'язку (справа) 

 
На рис. 1 і 2 зображено розв'язки ДР в формах (2) і (3) відповідно. Можна 

помітити, що розв'язок в формі (2) не повністю задовольняє початковій умові, 
проте розв'язок в формі (3), незважаючи на задовільнення початкової умови, 
має значно більшу помилку на відстані від точки, яка задає початкову умову. 
Результати наведені для невеликої кількості ітерацій (k=80), кількість точок, на 
яких проводилася оптимізація становить 4000. Для оптимізації використаний 
метод стохастичного градієнтного спуску з моментом Adam, параметр 
швидкості навчання LR=0.001, розмір мінівиборки становить 100 прикладів. 

Програмне забезпечення створено на мові програмування Python з 
використанням бібліотеки машинного навчання tensorflow. 
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Мило – рідкий або твердий продукт, який складається з поверхнево-

активних речовин в поєднанні з водою. На сьогоднішній день мило 

використовується як миючий засіб, для виробництва косметики, обробки 

тканин, в поліруванням і водоемульсійних фарбах, у вибухових речовинах [1].  

Процес промислового виробництва мила складається з двох стадій: 

хімічної (варіння мила) та механічної. 

Автоматизація даного процесу це застосування комплексу засобів, що 

дозволяють здійснювати виробництво без особистої участі людини, але під його 

контролем. Вона приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і 

поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, 

підвищує надійність і довговічність машин, дає економію матеріалів, поліпшує 

умови праці і техніки безпеки, звільняє людину від необхідності 

безпосереднього керування механізмами. 

Дистанційне керування дозволяє черговому персоналу пускати і зупиняти 

систему виробництва мила, а так само перемикати і регулювати її механізми на 

відстані, з пульта, де зосереджені пристрої керування [1]. 

Завданнями даної роботи є: 

- визначення раціональної структури системи автоматичного контролю, 

регулювання й керування, що відповідає технологічної сутності процесу, його 

машинно-апаратурній системі й прийнятим принципам технології; 

- вибір раціональних методів контролю, регулювання й керування 

розглянутим технологічним процесом, що відповідають умовам досягнення 

високих кількісних і якісних показників; 

- вибір приладів і засобів автоматизації, що відповідають прийнятим 

принципом автоматизації з урахуванням умов їхньої раціональної експлуатації, 

надійності, довговічності. 

В доповіді запропоновані технічні рішення щодо розробки системи 

автоматизації відділення сушки, механічної обробки і упаковки туалетного мила 

з використанням контролеру ОВЕН ПЛК-63 в обраному на основі детального 

аналізу типі апарата і видача даних для розробки системи керування процесом, 

математичне моделювання процесу, розрахунок системи керування і її 

обґрунтувань. 
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Експертні системи (ЕС) спрямовані на використання у досить обмежених 

предметних галузях. Їх функціональність пов’язана з інтелектуальною 

діяльністю, що забезпечує надання відповідей на питання у вузькій предметній 

області і продукування висновків, що аналогічні за своїм рівнем прийняттю 

рішень особою, яка є професіоналом високої кваліфікації. Загалом ЕС за 

сферою діяльності розділяють на виробничі й управлінські. Поява спеціальних 

інструментальних засобів побудови інформаційних систем значно скоротило 

терміни створення експертних систем, сприяло зменшенню трудомісткості їх 

розробки, що визначило прогрес у цій області ІТ-технологій. Одним з 

напрямків розвитку ЕС є розробка комплексних інформаційних систем на 

основі баз знань, що стосуються розв’язання задач  проблемних питань в 

певних наукових галузях [1]. 

У даній роботі пропонується надати алгоритм удосконалення існуючих 

експертних систем з моніторингу морської води в прибережних зонах шляхом 

комбінування їх функцій, а саме виробничої, що стосується оцінки якості 

водних ресурсів, та управлінської, пов’язаної з одержанням аналітичної 

інформації в царині екоменеджменту.  

У якості моделі експертної системи було обрано продукційну модель 

надання та використання знань в експертних системах. Така модель складається 

з продукційних правил та інтерпретатора, який управляє активізацією 

продукційних правил в залежності від специфіки вхідних даних і наявної 

інформації. На рисунку 1 відображено структуру експертної системи, 

заснованої на правилах ініціалізації знань [2]. 

 
 

Рис. 1 – Структура експертної системи заснованої на правилах 
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Продукційна система включає три основних складових: базу знань 

(правила), робочу пам'ять (факти) і машину логічного висновку, яка визначає 

антецеденти правил, що використовуються згідно фактам. Машина логічного 

висновку виконує наступні дії: обирає правила, яким відповідають факти, 

розподіляє обрані правила за пріоритетами і виконує правило з найвищім 

пріоритетом. В якості класичної стратегій рішення задач в експертних системах 

було обрано для використання метод прямого логічного висновку.  

 Для підтримки роботи системи і реалізації інтелектуальної взаємодії з 

користувачем в систему входять: засіб отримання знань, який представляє 

собою автоматизований спосіб вводу знань у систему, засіб пояснення, який 

відображує інформацію про те, як система дійшла певного висновку та 

інтерфейс користувача, який є механізмом спілкування користувача з 

експертною системою [2]. 

Переваги продукційної моделі представлення знань. Універсальність 

методу програмування, що уможливлює створення різноманітних прикладних 

систем, що відрізняються способами подання правил і структур даних. 

Природна модульність організації знань, кожна продукція являє собою 

закінчений фрагмент знань про предметну область, а множина продукцій 

природно структурується на підмножині, що належать до певних компонентів 

знань. Незалежність кожної продукції від змісту інших продукцій забезпечує 

легкість їх формулювання та модифікації. Декларативність продукційної 

моделі, опис предметної області, а не відповідних процедур опрацювання. 

Недоліками продукційної моделі представлення знань є складнощі 

управління продукційного висновку через складність оцінки цілісного образу 

знань, відсутність гнучкості в логічному висновку, низька ефективність 

обробки знань через тривалу, непродуктивну перевірку застосовності правил, 

складність контролю правильності систем продукцій шляхом уявного або 

реального відтворення відповідного обчислювального процесу, що є 

характерним для багатьох недетермінованих систем [1]. 

Наведена структура дозволяє виробляти рішення стосовно стану морської 

води в прибережних зонах на основі багатокритеріальної моделі оцінювання 

якості складних систем завдяки комплексу знань суміжних наукових галузей і 

відповідно їх методологій наукових досліджень. Технологічне виконання 

поставленого завдання пропонується реалізувати завдяки застосуванню 

універсальної методології когнітивного аналізу [3]. 
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Очищення води – має важливе значення, як охорони середовища, так і для 

здоров’я людини в цілому. Існує багато технологій очищення природної води з 

додаванням хімічних домішок, проте всі вони негативно впливають на організм 

людини.  

У зв'язку з цим, великий інтерес викликає можливість використання 

альтернативних технологій для вирішення технологічних і екологічних завдань 

при очищенні води.  

Очищення води за допомогою технології гідродинамічної кавітації – це 

новий та перспективний спосіб.  

В роботі були поставлені наступні задачі:  

-  провести літературний огляд існуючих систем водопідготовки;  

- провести чисельне моделювання процесів тепломасообміну у проточній 

частині гідродинамічного кавітатора;  

- зробити висновки та рекомендації по використанню гідродинамічного 

кавітатора в системах водопідготовки. 

Метою роботи є розробка конструкції та вибір раціональних режимів 

роботи гідродинамічного кавітатора системи водопідготовки з використанням 

методів чисельного моделювання.  

На рис. 1 представлено основні етапи та результати дослідження.  

 

 
 

а б 

Рис. 1 – Основні етапи та результати дослідження: a – розрахункова сітка; б – розподіл 

швидкості потоку води у проточній частині гідродинамічного кавітатора 

 
В роботі показано, що технологія кавітаційної очистки води дозволяє 

здійснити глибоке очищення води при збереженні в ній біологічно важливих 

для організму мікроелементів (кальцію, магнію, калію, фтору, тощо).  
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Сьогодні кількість інформації на землі збільшується дуже швидко і цей 

процес неможливо зупинити. Сучасна людина не здатна засвоїти і обробити 

всю інформацію, збережену в сучасному світі. І практично вся ця інформація 

зберігається в цифровому вигляді на різних пристроях. У зв’язку з проблемою 

зростання кількості інформації її практично неможливістю обробити всю 

вручну, тому автоматизована обробка зображень є актуальною.  

Ціллю роботи є розробка системи автоматичної обробки рисунків 

електричних схем і подальше представлення їх з використанням алгоритмів 

машинної графіки. 

Аналіз цифрових зображень [1] – не нова тема, при цьому існує багато 

систем розпізнавання, які використовуються у сферах медицини, гідрології, 

геології, океанографії, картографії, метеорології, сільському та лісовому 

господарствах.  

Теорія розпізнавання образів спочатку розвивалася за двома напрямками: 

детерміністському і статистичному. Детерміністський підхід включає різні 

методи: емпіричні, евристичні (в основі яких лежать здоровий глузд, більш-

менш вдале моделювання дій, здійснюваних мозком людини), математично 

формалізовані (засновані на моделі того чи іншого образу). При цьому 

використовується різний математичний апарат (математична логіка, теорія 

графів, топологія, математична лінгвістика, математичне програмування). 

Статистичний підхід спирається на фундаментальні результати математичної 

статистики (теорія оцінок, послідовний аналіз, стохастична апроксимація, 

теорія інформації). В процесі розвитку теорії розпізнавання різні підходи і 

математичний апарат, що застосовуються, переплелися таким чином, що 

класифікація різних алгоритмів по методам є умовною і неоднозначною. 

Для оптичного розпізнавання образів можна застосувати метод перебору 

виду об’єкта під різними кутами, масштабами, зміщеннями. Наприклад, для 

символів потрібно перебирати шрифт, властивості шрифту. Другий підхід – 

знайти контур об’єкта і досліджувати його властивості (зв’язність, наявність 

кутів). Ще один підхід полягає в використанні штучних нейронних мереж. Цей 

метод вимагає або великої кількості прикладів завдання розпізнавання (з 

правильними відповідями), або спеціальної структури нейронної мережі, яка 

враховує специфіку даного завдання [2]. 
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Науково-дослідницька робота по розробці даної системи вимагає 

вирішення таких задач:  

• аналіз літературних джерел; 

• пошук та аналітичне порівняння схожих програмних продуктів; 

• вибір методів та алгоритмів реалізації; 

• написання власного алгоритму на основі вивченої інформації; 

• розробка програмного продукту та презентація науково-дослідницької 

роботи. 

Система, що розробляється є гарною і водночас елегантною демонстрацією 

автоматизованої обробки візуальних даних. У ній використовуються такі 

методи обробки зображень: 

• попередня обробка – масштабування, видалення шумів, підвищення 

контрасту; 

• виділення деталей – пошук контурних ліній; 

• сегментація – прийняття рішення, які ділянки зображення є важливими 

для подальшої роботи [3]; 

• обробка на високому рівні – класифікація виявленого об’єкту за різними 

категоріями. 

Окрім розпізнавання елементів, у даній системі використана можливість 

автоматичного синтезу зображень електричних схем з використанням 

машинної графіки.  

Отже у даній науково-дослідницькій роботі представлена система 

розпізнавання елементів електричних схем з растрового зображення. Ця тема є 

вузько направленою, але алгоритми цієї системи в подальшому можна буде 

використовувати для вирішення інших схожих проблем та завдань. 

Актуальність системи, що розробляється, полягає у тому, що в даний час у 

різних областях науки і техніки відчувається зростання потреб в переробці, 

аналізі та відображенні візуальної інформації. Переваги системи візуального 

дослідження на основі машинного зору складаються у високій швидкості 

роботи зі збільшенням обігу, можливості 24-годинної роботи та точності 

вимірювань, що повторюються. Оскільки перевага машин над людиною 

полягає у відсутності втомлюваності, хвороб або неуважності. Але поруч з тим 

люди володіють тонким сприйняттям протягом короткого періоду та більшою 

гнучкістю в класифікації і адаптації до пошуку об’єктів. 
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Питання забезпечення екологічної безпеки підприємств чорної металургії є 

вкрай важливим. Крім того, більшість промислових викидів містять цінні 

метали та хімічні речовини, які безповоротно губляться. Тому розроблення 

засобів очищення промислових викидів коксохімічного виробництва є 

актуальним завданням та мають екологічне та економічне значення [1].  

В роботі проведено аналіз технологічного процесу очищення промислових 

викидів в газовідвідному тракті та визначені основні точки контролю та 

управління в газовідвідному тракті коксохімічних печей. Метою роботи є 

розроблення комп’ютерно-інтегрованої системи управління комплексом 

газоочищення.  

Впровадження вказаної КІСУ у порівнянні з вживанням в комплексах 

газоочищення лише засобів КВП та А дозволяє перейти на якісно новий рівень 

контролю і управління технологічним процесом очищення коксових газів [2]: 

- підвищити оперативність управління за рахунок централізованого 

здобуття в електронному вигляді об'єктивних даних про технологічний процес, 

їх подальшої обробки, обліку і відображення на відповідних робочих місцях; 

- підвищити технологічну і виробничу дисципліну в процесі управління 

газоочищенням за рахунок реалізації функцій контролю технологічних 

параметрів, обліку аварійних і попереджувальних повідомлень системи з 

реєстрацією відповідних дій технологічного персоналу; 

- підвищити надійність роботи технологічного устаткування і контрольно-

вимірювальних засобів за рахунок безперервного контролю їх справності; 

- підвищити ефективність роботи установок рукавних фільтрів за рахунок 

автоматичної локалізації несправних елементів, управління регенерацією і 

відключення неробочих секцій з тракту газоочищення; 

- підсилити контроль за якістю очищення за рахунок установки 

вимірювачів рівня пилу та автоматизованого ведення екологічного 

моніторингу. 

Автоматизація виробничих процесів газоочищення включає: 

- автоматичний технологічний контроль; 

- автоматичне управління процесом; 

- дистанційне керування електроприводами. 
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Метою комп’ютерно-інтегрованої системи управління процесом 

газоочищення є забезпечення максимально можливої міри автоматизації, 

дистанційного управління з операторського приміщення технологічним 

устаткуванням установки і контролю параметрів технологічного процесу 

очищення газів. Зважаючи на складність безпосереднього автоматичного 

контролю цих параметрів, а також значне їх запізнювання, для управління і 

контролю процесів, що протікають в апаратах, застосовуються параметри, які 

побічно характеризують процеси; зміну цих параметрів надає найбільш 

істотний вплив на плин процесу уловлювання пилу. 

У ідеальному випадку для забезпечення нормального процесу 

газоочищення досить стабілізувати всі вхідні параметри. Проте повної 

стабілізації цих параметрів добитися неможливо, тому частина з них 

стабілізується, а для останніх задається діапазон допустимих відхилень. 

Хімічний склад, температура та тиск газу, який очищується залежить від 

роботи очисного фільтру, димососів і температури викидів. Виходячи з вище 

перелічених властивостей об'єкту в межах системи газоочищення для 

стабілізації збурень і забезпечення нормального процесу газоочищення 

застосовуються наступні контури автоматичного контролю та управління [3]: 

- управління температури реакції у абсорбері; 

- управління рівня суміші у абсорбері; 

- управління якості МЕА, що поступає в абсорбер; 

- управління тиску та температури у верхній частині регенератору; 

- управління температури суміші, що поступає у регенератор; 

- управління рівня у кубі регенератору; 

- управління якості у смоловідділюваче; 

- управління температури охолодження кислих газів. 

В результаті для системи управління було обрано точки контролю та 

управління в газовідвідному тракті коксохімічних печей. 
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Молоко – дуже складний продукт за своїм хімічним складом. До складу 

молока входять: вода, білки, молочний жир, молочний цукор – лактоза, 

мінеральні речовини і мікроелементи – кальцій і фосфор, більшість відомих 

вітамінів, ферменти, що сприяють травленню; гормони, імунні тіла, гази, 

мікроорганізми, пігменти. Унаслідок вказаних особливостей необхідно точно 

підтримувати норми технологічного режиму, що при нинішньому рівні 

інтенсифікації процесів вимагає їх автоматичного регулювання [1]. 

Більшість систем керування, які зараз використовуються, є комп’ютерно-

інтегрованими, тому що основними технічними засобами таких систем є 

комп’ютери, застосування яких дозволяє інтегрувати кілька функцій управління. 

Для системи відділення виробництва пастеризованого молока загальними 

завданнями КІСУ ТП є:  

 отримання первинної інформації про стан технологічного процесу та 

обладнання; 

 оперативне управління і контроль роботи усіх ділянок виробництва; 

 підтримка заданих режимів роботи системи і об’єктів, а також 

оптимізація параметрів технологічних процесів;  

 оперативне виявлення і сповіщення про аварії, що відбуваються;  

 заощадження енергетичних та матеріальних ресурсів.  

Кожне з перерахованих завдань вирішується з використанням 

мікропроцесорної техніки, яка практично у всіх випадках здійснює управління 

швидше і надійніше, ніж будь-які звичайні аналогові засоби автоматизації [2].  

У даній роботі розроблено комп’ютерно-інтегровану систему управління 

процесом виробництва пастеризованого молока. На підставі детального аналізу 

технологічного режиму роботи виробництва пастеризованого молока вибрано 

основні контури регулювання, контролю та дистанційного керування.  

На ЕОМ виконаю розрахунок контуру регулювання температурного 

режиму пастеризатора. Для реалізації комп’ютерно-інтегрованої системи 

управління вибрано сучасні прилади контролю і автоматизації.  
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Доповідь присвячено опису динамічної теселяції карт місцевості, темпи 

використання якої істотно зросли в останній час. Актуальність теселяції 

полягає у високому ступені використання алгоритмів теселяції в різних видах 

комп'ютерної графіки.  

В доповіді наведено алгоритм PN-Triangles, шейдери і їх призначення у 

графічному конвейері та етапи графічного конвейера OpenGL. Алгоритм PN-

Triangles використовується для поліпшення візуальної якості триангульованих 

геометричних фігур. 

Ідея алгоритму PN-Triangles полягає в заміщенні кожного трикутника в 

вихідному меші геометричною поверхнею, відомою як Поверхнею Безьє для 

пом'якшення низько полігональних моделей, а саме мова про окремий випадок 

поверхні Безьє, Трикутник Безьє (Bezier Triangle). 

Створено програмний засіб для теселяції карт місцевості, який 

використовує бібліотеку OpenGL в Qt 5 та мови програмування С++ та GLSL.  

На рисунку 1 зображено приклад тасельованої карти місцевості. 
 

 
Рис. 1 – Карта місцевості 
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Інтенсифікація виробничих процесів, підвищення продуктивності праці 

пов'язані з удосконаленням існуючої і впровадженням нової, передової 

технології. Цьому процесу супроводжує дослідження впливу тиристорного 

електропривода постійного струму. У зв'язку зі зростанням цін на 

електроенергію проблема електрозбереження, в тому числі зниження втрат 

електроенергії, набуває особливої актуальності. Так як електроприводи 

споживають до 70% електроенергії, що виробляється, то найбільш істотна 

економія електроенергії може бути досягнута при використанні регульованих 

програмно-керованих електроприводів для управління технологічними 

процесами, що забезпечить оптимальне використання електроенергії. 

З урахуванням виявленої проблематики мною і моїм дипломним 

керівником була обрана тема "дослідження впливу тиристорного 

електроприводу постійного струму на якість електроенергії". Цілью роботи 

стали вибір обладнання, розробка та дослідження схем тиристорного 

електроприводу реверсивного ходу по керуючому впливу. 

Завданням роботи є розрахунок реверсной схеми ЕП серії МПУ1М-2, а 

саме: 

1. Розрахунок реверсивного електроприводу серії ЕПУ1М-2: технічні 

характеристики електроприводів; схеми підключення  та керування  

електроприводами; функціональна схема електропривода; розрахунок і вибір 

параметрів електропривода; розрахунок статичних і динамічних параметрів 

силового ланцюга; розрахунок зовнішніх і регулювальних характеристик 

тиристорного перетворювача; вибір та опис регуляторів та датчиків; 

розрахунок параметрів регуляторів струму та швидкості; розрахунок на ПЄВМ 

перехідних процесів в СПР швидкості з регулятором швидкості. 

2. Дослідження впливу тиристорного електроприводу постійного струму 

на якість електроенергії: аналіз показників якості електроенергії; розробка 

моделі для дослідження несинусоїдності напруги; аналіз результатів 

моделювання. 
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У даний час Інтернет є однією з найбільш перспективних платформ для 

реалізації бізнесу. З удосконаленням технологій навіть таку відповідальну 

операцію, як покупка або продаж нерухомості можна зробити простою і 

доступною, дозволяючи користувачеві в ігровій формі взяти на себе роботу 

ріелтора і керувати нею. 

Головним завданням даної роботи є створення масштабного проекту, що 

об'єднує майданчики нерухомості різних країн в єдине інформаційне поле, що 

приваблює користувача нетривіальним інтерактивним інтерфейсом та 

мінімальними затратами часу на отримання потрібного результату. 

При прогнозі цін на нерухомість були розглянуті різноманітні методи для 

можливості зіставлення результатів і вибору найбільш відповідного варіанту в 

залежності від поставлених цілей. На основі аналізу комплексного показника, 

що включає в себе дві групи змінних: пов'язаних зі станом самого об'єкта і 

станом ринку нерухомості був створений інтерактивний сайт з інтуїтивно 

зрозумілим дизайном для покупки, продажу, оренди та оцінювання нерухомості 

у деякому діапазоні за допомогою методів машинного навчання. Основне 

призначення сайту це укладання угод методом анонімного безконтактного 

відбору пропонованої нерухомості і потенційних покупців. 

У підсумку був розроблений міжнародний сайт-додаток, що дозволяє 

швидко і надійно знайти бажаний об'єкт нерухомості або реалізувати власний 

без третіх осіб, реклами і повного перебору. 

 
Список літератури: 
1. Пейзер Р. Профессиональный девелопмент недвижимости/ Д. Гамильтон // Манн, 

Иванов и Фербер. – 2015.   

2. Макфарланд Д. Новая большая книга CSS.  //Питер. – 2017. –  С. 240 – 536.  

3. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс.  // Вильямс. – 2016. – №2 
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Головним інформаційним ресурсом системи контролю повітряного 

простору є радіолокаційні системи спостереження [1]. Система спостереження 

(СС) представляє дані виявлення повітряних об’єктів (ПО), визначення їх 

координат, оцінку параметрів руху та класифікацію за державною належністю. 

Тобто у більшості випадків СС дає користувачеві інформацію про те, «хто» 

знаходиться «де» і «коли». Мінімальним критерієм СС є надання інформації 

про ПО у встановлений час [2-3]. 

СС складається з кількох елементів, використання яких визначається 

вимогами до конкретних видів застосування. Ні види застосування, ні кінцеві 

користувачі не є частиною СС.  

Таким чином можливо стверджувати, що інформаційною основою системи 

контролю повітряного простору є СС у складі первинної СС, яка визначає 

просторові координати ПО, та вторинна СС, яка ідентифікує ПО за ознакою 

«свій-чужий». Межею системи спостереження є прикладний інтерфейс, тобто 

точка, в якій СС надає інформацію спостереження для використання і в якої 

оцінюється робота системи загалом. 

В докладі розглянута інформаційна модель сумісної системи 

спостереження ПП, котра включає: дві локальні підсистеми спостереження; 

дистанційну підсистему спостереження; радіоканали обміну інформацією; 

процесор даних, що дозволяє моделювати різні потреби як до якості, так і до 

кількості інформації, що потребує споживач. 

Показано, що підвищення надійності інформаційного забезпечення 

користувачів системи контролю ПП неможливо без використання 

інформаційних технологій у процесі отримання, збору, обробки, зберігання й 

розповсюдження аеронавігаційних даних.  
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В даний час проблема електромагнітної безпеки та захисту навколишнього 

природного середовища від впливу електромагнітних полів (ЕМП) придбала 

велику актуальність і соціальну значущість, в тому числі на міжнародному 

рівні. 

Технологічний розвиток інформаційного суспільства призвело до того, що 

в умовах постійного впливу ЕМП знаходиться значна частина екосистем, 

особливо в умовах міст, на прилеглих до міст територіях, а також локально в 

практично незаселених умовах. Аналіз опублікованих даних, власний досвід 

спостереження і вимірювань ЕМП в умовах різних місцевостей показує 

наявність високих рівнів ЕМП, у тому числі теплових значень, в місцях 

недоступних для людини, але заселених представниками флори і фауни. Однак 

нормування ЕМП як фізичного фактора зовнішнього середовища проводиться 

тільки з метою його санітарно-гігієнічної оцінки для людини, а екологічні 

нормативи для джерел ЕМП в нашій країні відсутні. Проведений аналіз 

експериментальних робіт показують, що ЕМП є вельми чутливим фактором для 

всіх елементів біоекосистем від людини до найпростіших. 

Рішення проблеми електромагнітного забруднення навколишнього 

середовища є комплексним завданням, що зачіпає соціальні й економічні 

інтереси різних галузей і відомств, що вимагає міждисциплінарних підходів та 

залучення фахівців різного профілю. Особливістю проблеми є те, що 

основними джерелами електромагнітного забруднення навколишнього 

середовища є найбільш динамічно розвинені галузі (зв'язок, енергетика) У 

зв'язку з цим, для реального вирішення проблеми вкрай необхідно мати 

повноважний орган державної координації робіт. 

Існуюча тенденція збільшення використання електромагнітної енергії в 

господарській діяльності людини та сучасний стан забезпечення проблеми 

електромагнітної безпеки на державному рівні дозволяє прогнозувати подальше 

збільшення електромагнітного забруднення навколишнього середовища. Тому 

розробка і введення в практику нормативно-правових та економічних 

регуляторів електромагнітного забруднення, безумовно, дозволить створити 

корінний позитивний поворот у ситуації, запобігти деградації довкілля і 

скорочення видового біорізноманіття, зробить важливий внесок у забезпечення 

сталого розвитку країни. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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Сучасний штучний супутник Землі (ШСЗ) являє собою cкладну механічну 

систему, що складається із сукупності жорстких і пружних елементів. У 

загальному випадку, пружний ШСЗ являє собою систему з розподіленими 

параметрами. Однак, така математична модель об'єкта в силу своєї складності 

виявляється, як правило, малопридатною при вирішенні прикладних задач 

управління рухом супутника. Нині в інженерній практиці, а також в роботах, 

присвячених задачам управління, широко використовується математична 

модель ШСЗ у вигляді комбінації жорсткого основного тіла - ядра і пружних 

елементів, приєднаних до ядру певним чином. Жорстким елементом є, 

наприклад, основний приладовий відсік, пружними - сонячні батареї, антени, 

штанги і т.д. 

Задача управління орієнтацією пружним космічним літальним апаратом 

формалізується наступним чином. 

Потрібно знайти обмежену вектор-функцію управляючих моментів , що 

переводять КЛА за час T з деякого початкового стану  в кінцевий 

 та утримують в ньому, при цьому необхідно забезпечити згасання 

коливань пружних елементів  і . 

Доповідь присвячено розвитку алгоритмів високоточного управління 

орієнтацією штучного супутника землі (ШСЗ). 

Була розроблена моделююча програма керованого обертання штучного 

супутника землі з пружним елементом. 

В доповіді наведено алгоритми керування орієнтацією супутника з 

пружними елементами. Доповідь містить в собі методи розв’язання задачі а 

також дослідження впливу коефіцієнтів управління на його ефективність. 

Описуються основні функції та змінні, які використані у програмному коді.  

 Наведені результати роботи програми у вигляді графіків залежності 

певних значень від часу роботи. 
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Точносний аналіз алгоритмів визначення орієнтації, які математично 

відтворюють образ інерціального базису в безплатформених інерціальних 

навігаційних системах, є одним з основних етапів  проектування таких систем 

[1] . Для отримання оцінок похибок алгоритмів застосовують еталонні моделі 

обертання твердого тіла, які встановлюють зв’язок між кватерніоном орієнтації 

і первинною інформацією про обертання твердого тіла на такті обчислень 

],[ 1 nn tt  , що надходить в автономний обчислювач з виходів вимірювачів кутової 

швидкості у вигляді квазікоординат [2]: 





nt

nt
ini dtt

1

* ,)(  3,2,1i ,     (1) 

де )(ti , 3,2,1i – проекції вектора абсолютної кутової швидкості об’єкта 


 на 

осі зв’язаної системи координат.   

Отримати аналітичні розв’язки системи рівнянь обертання твердого тіла 

можна, якщо належним чином задати аналітичне представлення кватерніона 

орієнтації Tttttt ))(),(,)(),(()( 3210  , яке автоматично забезпечує виконання умови 

нормування кватерніона 1)( t . Проекції вектора кутової швидкості 

обертального руху, які є розв’язками системи динамічних рівнянь Ейлера, 

можна також отримати в аналітичному вигляді з оберненого кінематичного 

рівняння за формулами [2]: 

))()()()()()()()((2)( 322310011 ttttttttt    ;

))()()()()()()()((2)( 133120022 ttttttttt    ;

))()()()()()()()((2)( 211230033 ttttttttt    ,                                (2) 

де dttdt jj )()(   , 3,0j .   

 Ці розв’язки були застосовані для отримання еталонної моделі обертання 

твердого тіла і отримання похибок алгоритмів орієнтації. 
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Для глибинного навчання актуальною є тема дослідження та моделювання 

творчих розумових процесів людини, для чого зручно використовувати  

художні зображення [1]. 

Метою дослідження є моделювання процесу створення художніх 

зображень на основі розпізнаних образів та наданих художніх стилів шляхом 

удосконалення вже існуючої творчої нейромережі [2]. До цього слід віднести 

доробку архітектури нейромережі та оптимізацію налаштувань таким чином, 

щоб навчання проводилось на відносно малих об’ємах графічної інформації, 

чого вимагають сучасні стандарти роботи з генеративними моделями. 

Результатами дослідження є генеративна модель, що являє собою 

породжувальну змагальну нейромережу, яка складається з мережі-генератора 

(оператор R) та мережі-дискримінатора (оператор S), а також мережу-

стилізатор, яка складається з блока трансформації (оператор R) та блоків оцінки 

наближення стилізації зображень (оператор S). З точки зору теорії творчих 

процесів (творчий оператор C=R+S), генератор та трансформатор відповідальні 

за ротаційний синтез, а дискримінатор та згорткова мережа стилізатора – за 

селекцію. Мережа-стилізатор складається з 4 класичних блоків загорткової 

нейромережі, що відповідають за вилучення особливостей наданого стилю, та 

ще одного блока для розпізнання контенту, який робить це за допомогою 

вилученої з заздалегідь натренованої загальнодоступної нейромережі VGG 

матриці ваг. Також є блок трансформації, де при обчисленні загальної втрати 

використовується технологія оптимізації L-BFGS. У загорткових блоках 

використовується нелінійна функція активації ReLU.   

Генерація зображень при навчанні та тестуванні проходить при подачі на 

вхід мережі рандомно сгенерованого шуму та зображення зі зразком бажаного 

стилю . 
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Отримання фотореалістичних зображень, котрі користуються попитом в 

промисловості, ігровій індустрії та кіно є актуальною задачею комп’ютерної 

графіки. Найбільшу реалістичність забезпечує тривимірна графіка, що 

обумовлює її широке використання в багатьох галузях. Через значну складність 

процесу досягнення реалізму синтезованих зображень, доцільним є 

застосування сучасних методів і засобів, які б забезпечили суттєве спрощення 

задач реалістичної візуалізації та ефективно використовували ресурси системи. 

Метою роботи є дослідження сучасних методів досягнення фотореалізму в 

тривимірній графіці та їх використання в процесі створення фотореалістичних 

зображень.  

В рамках дослідницької роботи було проведено аналіз фотореалістичних 

зображень, створених засобами комп’ютерної графіки. Вони характеризуються 

такими ефектами, як: м’які тіні, напівтіні, каустика, динамічне розмиття, 

глибина різкості, нечіткі відбиття, блиск, напівпрозорість. На сьогоднішній 

день ключовим підходом досягнення цих ефектів є використання фізично 

коректного процесу рендерингу, де точне моделювання фізики розсіювання 

світла та його взаємодії з матеріалами лежить в основі синтезу зображень. 

Використання цього підходу гарантує як візуальний реалізм, так і 

передбачуваність в процесі роботи [1]. 

Процес створення зображень в тривимірній графіці поділяється на 4 етапи: 

моделювання, матеріали, освітлення та пост-обробка. За результатами 

дослідження було визначено, які методи та прийоми використовуються в 

процесі роботи для досягнення реалізму синтезованих зображень. 

У комп'ютерній графіці все складається з плоских полігонів, трикутників, 

сфер. Але в реальному житті будь-який об'єкт (особливо органічний) є досить 

неоднорідним c великою кількістю викривлень, деформацій. Це і потрібно 

максимально передати на етапі моделювання. Високо полігональні моделі з 

високим рівнем деталізації змушують глядача повірити у реальність 

змодельованої сцени. Використання референсів дозволить більш точно 

змоделювати об’єкт. Округлення гострих граней або фаска - простий прийом, 

що здатний змінити рівень сприйняття кадру. Світлові відблиски на фасці 

особливим чином підкреслюють форму об'єкта з округленими кутами. 

При погляді на будь-яку поверхню на зображенні наш мозок автоматично 

інтерпретує і корелює побачене з тим, що ми вже знаємо або бачили в житті. 
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Саме тому реалізм  матеріалів в комп’ютерній графіці досягається шляхом 

моделювання їх реальних фізичних властивостей. Складні комплексні 

матеріали, які містять дифузну складову, відображення, відблиски, бамп – 

невід’ємна складова фотореалістичного зображення [2]. Для моделювання 

фактору шорсткості поверхні  доцільно використати модель GGX, яка точніше 

за більш популярні моделі (Blinn, Ward, Lambert) імітує відображення і 

відблиски від шорсткої поверхні. Використання набору PBR карт в процесі 

накладення текстур дозволяє відтворити рельєф для плоских поверхонь. 

Текстури дефектів на поверхні, плям, бруду, пилу значно підвищують рівень 

реалізму зображення. 

Часто різницю між невиразним і реалістичним зображеннями може 

створювати лише правильно налаштоване освітлення. Фотореалістичне 

освітлення має відповідати за кольором, направленістю та інтенсивністю 

освітленню в реальному світі. Реалізм штучних джерел світла досягається 

шляхом моделювання таких фізичних властивостей, як: розсіювання світла, 

діаграма направленості та закон зворотних квадратів [3]. Розрахунок 

глобального освітлення потребує значних витрат ресурсів системи на етапі 

рендерингу, тому доцільним є використання технології HDRI карт освітлення, 

яка значно економить ресурси комп'ютера та за реалістичністю перевершує 

використання динамічного освітлення. 

 Сенс пост-обробки фотореалістичних зображень полягає у відтворенні 

фізичних ефектів, які виникають під час зйомки на реальну камеру. В 

комп’ютерній графіці ми маємо цифрову камеру, яка на виході рендеру видає 

ідеально чистий знімок, що є фізично неможливим. Відблиски світла на лінзах, 

незначні викривлення ліній від об’єктиву камери, хроматична аберація, баланс 

білого, глибина різкості, розмиття руху – відтворення цих недоліків реальних 

камер завершує процес створення фотореалістичних зображень [4]. 

В результаті виконання наукової роботи було досліджено сучасні методи 

досягнення фотореалізму в тривимірній графіці. Створено ряд 

фотореалістичних зображень із використанням досліджених методів. 

Застосовані прийоми моделювання та візуалізації економічні і дозволяють 

уникнути перевитрати ресурсів обчислювальної системи при розробці складних 

сцен. 
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Світлопрозорі конструкції широко використовуються у сучасній техніці та 

будівництві. Вони застосовуються у авіа-, автомобіле- та локомотиво-

будуванні, у хімічній промисловості та інших галузях техніки. Перш за все це 

обумовлено їх прозорістю та можливістю забезпечувати природну освітленість. 

У сучасних будівельних спорудах житлового та цивільного призначення 

широко використовуються світлопрозорі конструкції.  

Аналіз динамічної і статичної міцності світлопрозорих конструкцій є 

важливою задачею механіки деформованого твердого тіла. 

Ціллю роботи було ознайомитися із інженерними методиками розрахунку 

одно- та багатошарового оскління транспортних засобів, цивільних будівель на 

експлуатаційні силові навантаження та провести дослідження напружено-

деформованого стану оскління при впливі вітрового навантаження, 

використовуючи аналітичні та чисельні методи. 

На рис. 1 представлено основні етапи і результати дослідження.  

 

  
 

 
а б 

Рис. 1 – Основні етапи і результати досліджень: a –деформації в одношаровій пластині; 

б – деформації в багатошаровій пластині 

 
У роботі розглянуто задачу-аналіз напружено-деформованого стану 

оскління цивільних будівель при впливі вітрових навантажень. Проведено 

аналіз існуючих методів розрахунку на вітрове навантаження. 
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Кожна галузь так чи інакше оперує наборами, що часто являють собою 

часові ряди. Це можуть бути фінансові, геологічні, соціальні показники та 

багато інших. Важливою є ідентифікація природи різноманітних рядів, а також 

можливість прогнозування подальших значень з достатньою точністю. Такі 

процеси як прогнози погоди, цін на фондовій біржі, захворюваності або попиту 

є очевидно корисними у різних сферах діяльності людини.  

Прогнозування – це один з ключових моментів при прийнятті 

управлінських рішень в постіндустріальному суспільстві. Регулярне 

прогнозування процесів дозволяє не тільки приймати ефективні управлінські 

рішення, а й накопичувати досвід, що дозволяє підвищити точність і надійність 

прогнозів, поліпшити методи і алгоритми прогнозування [1]. Методи 

прогнозування, що лежать в основі попереджувального управління, покликані 

виявити загальні перспективи та тенденції розвитку прогнозованих процесів, 

забезпечити збалансованість короткострокових і довгострокових програм. 

Поліпшення точності прогнозування може бути забезпечене застосуванням 

нових розроблюваних моделей, здатних до більш адекватного опису 

спостережуваних даних і отримання прогнозних оцінок шляхом екстраполяції. 

У роботі для забезпечення якості прогнозування використана модель часових 

рядів. Для побудови моделі часового ряду не потрібні знання ні виробництва, ні 

умов, у яких протікає той чи інший процес. Модель будується тільки на основі 

наявної числової інформації. Завдання аналітика в цьому випадку полягає в 

тому, щоб з'ясувати статистичну закономірність, якій підпорядковуються 

відліки, що утворюють часовий ряд, і зробити прогноз на майбутнє, 

ґрунтуючись на цій закономірності [2]. 

Програмний продукт був розроблений за допомогою мови програмування 

С# у середовищі розробки Visual Studio 2017 з використанням різних бібліотек, 

а також принципів шаблонного проектування. У результаті був розроблений 

веб-додаток, що дозволяє побудувати типові моделі для обраних часових рядів.. 

Тестування програмного продукту показало високий рівень точності. 
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Освещается реализация мобильного приложения и back-end части для 

повышени вовлеченности студентов в учебный процесс, повышения интереса и 

получения новостей о мероприятиях в более свободном и привычном формате. 

Такое приложение повышает эффективность распространения новостей между 

учащимися на кафедре. 

Решение поставленной задачи опирается на использование новейших и 

популярных языков программирования для реализации поставленной задачи. С 

целью минимальных вложений сервер запущен на Android TV Box, на который, 

в свою очередь, была установлена операционная система Linux. Полная 

программа должна состоять из мобильного приложения, web админ панели и 

сервера, который установлен на Android TV Box. Мобильное приложение 

должно поддерживать актуальные мобильные платформы (IOS, Android) и быть 

размещено на Google Play (в будущем на App Store). Приложение должно иметь 

новостной/уведомляющий о изменениях в учебном процессе характер. 

Принадлежит для удобного и быстрого образа получения информации в 

момент, как эта информация была утверждена и внесена в учебный процесс. 

Создание удаленного сервера потребовало внесение изменений в Android TV 

Box, путем установки на него операционной системы Linux и запуска всех 

необходимых компонентов программы для ее работы в реальном времени. 

Реализация проведена с использованием языка программирования 

JavaScript, операционной системы Linux и Android TV Box в качестве машины 

работающей как удаленный сервер. Задача приложения донести информацию к 

учащемуся на кафедре студенту без потери времени. 
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Людина завжди мала потребу у спілкуванні, контакті, взаємодії один з 

одним. На ранніх етапах розвитку необхідність і роль у соціальному 

співіснуванні була на рівні виживання людського виду. Адже інформація про те 

чи інше явище, передана в різних формах могла значно полегшити життя 

індивіда. 

Зараз процес встановлення і розвитку контактів між людьми , 

породжуваний потребами спільної діяльності, значно змінився. З розвитком 

комп’ютерних Інтернет – технологій з’являється нова реальність, де люди 

здійснюють різні дії: спілкуються, вчаться, розважаються, заробляють гроші і 

т.п. Наявність віртуальної реальності дозволяє сучасній людині здійснювати всі 

ті форми діяльності, що і в реальному житті. 

Для задоволення потреб самовираження, спілкування, знаходження нових 

ділових контактів та інших потреб у віртуальному середовищі були створені 

соціальні мережі.  

Вплив соціальних мереж на життя людей величезний, багато хто навіть не 

усвідомлює до кінця масштаби цього явища, адже вони стали найпопулярнішим 

заняттям в Інтернеті. Сьогодні з 100 найбільш відвідуваних сайтів у світі 20 – 

це класичні соціальні мережі і ще 60 – в тій чи іншій мірі соціалізовані. Більш 

ніж 80% компаній по всьому світі використовують соціальні мережі в роботі. 

Близько 78% людей довіряють інформації з соціальних мереж, які стали самим 

центром сучасного Інтернету. 

 Соціальні мережі, що привертають сьогодні до себе загальну увагу 

користувачів Інтернету, сформувались за дуже короткий проміжок часу. Вони 

поєднують у собі блоги (мережеві щоденники), мережі медіа – ресурсів, мережі 

персональної інформації (MySpace, LinkedIn, Facebook, Twitter), системи 

закладок, wiki – енциклопедії та інші. Ці веб – сайти представляють собою 

автоматизоване соціальне середовище для забезпечення комунікації як 5 

окремих, так і груп користувачів, об’єднаних спільними інтересами. Кількість 

користувачів у цих мережах збільшується з безпрецедентною швидкістю, 

викликаючи інтерес у представників науки, бізнесу та IT – індустрії. Такі веб – 

сайти фактично являють собою велике сховище загальнодоступної інформації, 

в першу чергу, персонального характеру. 

mailto:vladislavmats8@gmail.com
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 Більшість соціальних мереж дозволяє побачити деяку інформацію про 

конкретного користувача: суспільства, в яких він знаходиться, інформацію про 

його друзів в мережі і т.д. У деяких випадках користувачі вказують і більш 

детальну інформацію, таку як стать, вік, місце народження, місто проживання, 

школу, університет, роботу. Більшість користувачів не підозрюють, що ці дані 

можуть бути використані ким завгодно і для чого завгодно. Це не обов'язково 

повинен бути зловмисник. Загальнодоступні дані соціальних мереж 

використовуються маркетологами, різними компаніями, державними 

структурами, соціологами і психологами. 

  

 Основною метою роботи була розробка макету (програмний комплексу) 

збору даних із загальнодоступних джерел і вивчення можливості їх аналізу. 

Головними завданнями програми є:  

1. Вибір суб'єкта оцінювання з необхідними і наперед заданими 

характеристикам (наприклад, стать, вік і т п). 

2. Аналіз активності і публікацій користувача для оцінювання 

активності міжособистісної комунікації. 

3. Аналіз і виявлення груп (кластерів) друзів користувача з 

однаковими атрибутами. 

4. Побудова графа друзів і кластерів, отриманих на кроці 3. 

5. Візуалізація даних на площині 

 

 У даній дипломній роботі було проведено аналіз соціальних мереж, на 

прикладі соціальної мережі facebook. Був проведений огляд та аналіз існуючих 

методів. З даних соціальної мережі facebook був побудований граф 

користувачів та зв’язків між ними, та проведений його аналіз, а також 

побудована візуалізація цього графу. Програма становила собою скрипт на мові 

Python, що підключився до сервера, отримав дані, побудував граф та побудував 

зображення графу. Отримані результати дозволяють зробити висновки, що 

завдяки даним про зв’язки друзів, можна визначити різні спільноти, а також 

зрозуміти найбільш впливових друзів користувача. Завдяки такому 

програмному комплексу аналіз користувачів соціальної мережі facebook стає 

значно більш точним, та може бути застосований у комерційних цілях. 
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Інформаційне забезпечення системи контролю повітряного простору 

базується на основі первинних систем та ідентифікаційних систем 

спостереження [1].  

Сучасні системи контролю повітряного простору вирішують такі основні 

завдання: 

- ведення безперервної розвідки повітряного простору; 

- оцінки повітряної обстановки і виявлення порушень порядку 

використання повітряного простору; 

- видачі радіолокаційної інформації органам державного, 

адміністративного, військового управління та управління повітряним рухом. 

Спостереження визначається – як спосіб своєчасного виявлення 

повітряних об’єктів та визначення їхнього місцезнаходження (а за потреби й 

отримання додаткової інформації, що стосується повітряного об’єкта) і 

своєчасного надання цієї інформації користувачам, щоб забезпечити підтримку 

безпечного управління, виходячи з визначеної сфери інтересів.  

У більшості випадків ідентифікаційні системи спостереження дають 

користувачеві інформацію про те, «хто» знаходиться «де» і «коли». 

Ідентифікаційні системи спостереження вирішують інформаційну задачу «хто» 

знаходиться у повітряному простору.  

Однак ідентифікаційні системи спостереження, як доводить практика 

їхнього використання, мають незадовільну завадостійкість яка обумовлена 

принципом побудови системи (несинхронна мережа) та принципом 

обслуговування сигналів запиту (одноканальна система масового 

обслуговування з відмовами). 

Ця обставина обумовила потребу виміру координат повітряного об’єкта на 

запитувачі, яка здійснюються на основі обробки пачки сигналів відповіді, що 

важко в умовах складної завадової обстановки. При цьому слід зазначити, що 

координати повітряного об’єкта з значно більшою точністю визначаються на 

борту повітряного об’єкта, і можуть бути передані на запитувач по каналу 

відповіді.  

Таким чином, запитальні системи спостереження, які мають канал запиту 

та канал відповіді, більш відносяться до систем обміну інформацією між 

наземним пунктом управління та бортом повітряного об’єкта і можуть 
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характеризуватися як запитальні системи передачі інформації, за допомогою 

яких можливо здійснити передачу координат з борту повітряного об’єкта.  

У докладі наводиться статистична модель ідентифікаційної системи 

спостереження у якій враховано вплив ненавмисних та навмисних завад. Також 

в моделі враховано вплив ненавмисних та навмисних завад як у каналі передачі 

сигналів запиту, так і у каналі передачі сигналів відповіді.  

Показано, що необхідність обліку на запитувачі якості роботи відповідача, 

а в відповідачеві – функції цін для запитальних систем передачі інформації, в 

цілому, є специфічною особливістю, оптимальної за Байесовим критерієм 

запитальної системи передачі інформації.  

Наведене дослідження показало, що підвищення завадостійкості 

ідентифікаційних систем спостереження можна досягти шляхом підвищення 

коефіцієнта готовності відповідача, чого можливо досягнути за рахунок зміни:  

- принципу побудови,  

- принципу обслуговування заявок,  

- принципу організації мережі систем, що розглядаються. 
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При виробництві цементу основними пристроями для тонкого 

здрібнювання матеріалів є кульові й трубні млини, у яких матеріал 

подрібнюється під дією тіл, що мелють. Їхнє широке поширення зумовлено 

високою продуктивністю, простотою конструкції й надійністю в експлуатації. 

Одним з основних контурів регулювання, що відповідає за якість продукції 

є автоматична система регулювання заповнення матеріалом млина [1]. 

Математична модель млина була розрахована аналітичним шляхом на 

основі матеріального балансу із урахуванням питомої поверхні в кожному 

потоці за проміжок часу dt, питомої поверхневої продуктивності при 

постійному об’ємі млина (V=45м
3
) та даних про технічну характеристику млина 

[3]. 

Передатна функція об’єкту (1) має вигляд: 
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де К – коефіцієнт підсилення; 

Т0 – постійна часу, хв.; 

τ – час чистого запізнювання, с. 

Параметри об’єкту К, Т0, τ, також були розраховані аналітичним шляхом і 

передатна функція прийняла вид [2]: 
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Люди дивляться на навколишній світ і миттєво усвідомлюють, які об'єкти 

перед ними знаходяться, де вони знаходяться і яким чином взаємодіють. Зорова 

система людини працює швидко і точно, що дозволяє нам виконувати завдання, 

такі як водіння, на підсвідомому рівні.  

Завдання класифікації по відношенню до зображень зазвичай полягає в 

привласненні мітки до цілого зображення, наприклад, «кіт». З урахуванням 

цього локалізація може означати позначення області, де знаходиться об'єкт на 

даному зображенні. Зазвичай він позначається певним обмежуючим 

прямокутником - рамкою навколо об'єкта. 

Ця задача відноситься і до процесу відстеження конкретного об'єкта, що 

цікавить, або декількох об'єктів на заданій сцені. Традиційно цей процес 

застосовується в відео-додатках і системах взаємодії з реальним світом, де 

програма призначає одну і ту саму унікальну мітку об’єкту після його 

виявлення протягом серії послідовних кадрів. Наприклад, процес критично 

важливий для систем безпілотного транспорту. 

І важливо пам'ятати, що система виявлення об’єктів є системою 

визначення загального призначення, тож її можливо натренувати для будь-

якого типу зображень. Той самий код, що використовується для виявлення 

знаків “стоп”, пішоходів або велосипедів для машини на автопілоті, можна 

використати, щоб знаходити ракові клітини у зразку тканини. І дослідники по 

всьому світу вже використовують цю технологію, щоб розвивати медицину чи 

робототехніку. Розпізнавання об’єктів на зображеннях стає ще доступнішим і 

зручнішим, тож завдяки оптимізації та апроксимації мережі досить точний 

класифікатор зображень працює навіть на сучасному смартфоні або планшеті. 

Метою цієї роботи є використати підхід на основі нейронних мереж для 

виявлення об’єктів на зображеннях, тобто їх локалізацію та класифікацію, який 

дозволить визначати розмірності обмежуючих рамок предметів для вхідного 

зображення за прийнятний час. 

Задача звичайної класифікації зображень може бути вирішена за 

допомогою існуючих базових алгоритмів та моделей. Якщо на вхідних 

зображеннях є чітко окреслений образ відомого об’єкту та немає “шумів” у 

вигляді другорядних предметів на задньому плані, то достатньо подати 

картинку на вхід нейронної мережі, що була навчена розпізнавати ознаки цього 
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об’єкта і видає ймовірності класів на виході, щоб отримати необхідний нам 

результат. 

Коли ми говоримо додатково про задачу локалізації, коли потрібно 

відтворити обмежувальну рамку предмета, то необхідно ще визначитись з 

методом вибору частини зображення, яку будемо намагатись віддати на вхід 

класифікатору для підтвердження значущості такої області і належності до 

набору вже відомих класів. 

Для задачі виявлення об’єктів на зображеннях за допомогою згорткових 

нейронних мереж є два основні підходи: на вхід мережі подається тільки 

частина зображення, яка ймовірно містить об’єкт (R-CNN); або подається ціле 

зображення на обробку мережі за один прохід (SSD, YOLO, YOLOv2). 

В рамках дипломної роботи була поставлена задача створити власну 

модель, що суміщає у собі сильні сторони базової версії YOLOv2 та є 

компактнішою і швидшою за неї. В архітектурі YOLOv2 є недолік: надзвичайно 

велика кількість параметрів мережі, через велику розмірність деяких шарів (6 

шарів містять по 1024 фільтри, 3 з яких мають більше 9млн параметрів для 

навчання при загальній кількості у 50млн параметрів; тобто більше половини 

всіх параметрів мережі припадає на 3 шари). Враховуючи те, що згорткові 

нейронні мережі виконують велику кількість однорідних обчислювальних 

операцій, то найоптимальніше проводити тестування саме з використанням 

потужного відеопроцесора, архітектура якого підходить для задачі. Алгоритм 

YOLOv2 є універсальним, тому його можна натренувати на будь-яких 

зображеннях, що містять взаємовиключний набір класів. Метод ділить 

зображення на сітку , та для кожної комірки прогнозує по 5 обмежуючих 

рамок, кожна з яких має інформацію про належність об’єкта у рамці до набору 

класів. 

Був зроблений висновок, що проблемою моделей на базі YOLO є 

неспроможність виявляти частково перекриті та досить малі об’єкти. Більша 

кількість шарів згорткової мережі дозволяє “витягнути” більше ознак з 

зображення для точнішого відновлення координат рамок та правильної 

класифікації з більшим показником впевненості. Але при розширенні 

архітектури мережі збільшуються вимоги до обчислювальної потужності 

відеопроцесора, що призводить до потенційного збільшення витрат на 

устаткування для роботи програми.  

В рамках даної дипломної роботи було реалізовано алгоритм YOLOv2 

виявлення об’єктів у реальному часі і дві зменшені версії, що базуються на 

глибокій згортковій нейронній мережі. Цей алгоритм можна використовувати 

для розв’язання задачі класифікації та локалізації об’єктів на зображеннях.  
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В роботі застосована швидка пастеризація (час знаходження молока у 

витримувачі складає приблизно 20 с, температура 70°С). Тому одним з 

основних контурів регулювання є контур регулювання температури в нагрівачі 

[1, 2]. 

Математична модель об’єкта була визначена експериментальним шляхом 

при внесенні одиничного збурення по каналу «витрата води – температура в 

нагрівачі». Була отримана перехідна характеристика, яка була потім згладжена 

по п’яти точкам та апроксимована ланкою другого ступеня із запізненням [3]. 

Передатна функція (1) має вигляд: 
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В результаті обробки перехідної характеристики методом асимптот були 

одержані динамічні параметри об’єкту та передатна функція прийняла вигляд: 
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де k=3,8 – коефіцієнт підсилення; 

T1=2 с, T2=4 с – постійні часу; 

τ=0,61 с – час запізнення. 
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Виділення меж - термін в теорії обробки зображення і комп'ютерного зору, 

частково з області пошуку об'єктів і виділення об'єктів, ґрунтується на 

алгоритмах, які виділяють точки цифрового зображення, в яких різко 

змінюється яскравість або є інші види неоднорідностей [1]. Вони можуть 

відображати різні припущення про модель формування зображення, зміни в 

яскравості зображення можуть вказувати на: зміну глибини, зміни орієнтації 

поверхонь, зміни властивостей матеріалу, відмінності в освітленні сцени. 

В ідеальному випадку результатом виділення кордонів є набір пов'язаних 

кривих, що позначають межі об'єктів, граней і відбитків на поверхні, а також 

криві, які відображають зміни положення поверхонь. 

В метрології пошук меж є одним з ефективних засобів визначення 

геометричних параметрів об’єкту контролю, що може забезпечувати значне 

підвищення якості і швидкості контролю. 

Виділення меж пов’язано з неоднозначністю візуального представлення 

межі у растровому зображенні (рис. 1а, б). У випадку однозначного контрасту 

(рис. 1а) очевидно, що кордон має бути між 4-м і 5-м пікселем. Інакше (рис. 1б) 

задача ускладняється і потребує математичного опису. 

 

 

а б 

Рис. 1 – Перехід контуру: a – жорсткий контраст; б – градієнтний перехід 

 

Для вирішення задачі існує ряд алгоритмів [1, 2]: фільтруючий алгоритм 

Кенні, алгоритм пошуку («алгоритм жука») та скануючий алгоритм. В роботі 

запропоновано рішення на базі скануючого алгоритму з використанням 

усереднюючого порогу для визначення межі об’єкта в межах градієнтного 

переходу для заданої ширини контрольної полоси при скануванні. 
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На цей час у зв’язку зі значним збільшенням вирощування 

сільськогосподарських культур в Україні зростає важливість зберігання та 

перероблення отриманого врожаю. Тому перероблення насіння та виробництво 

соняшникової олії є дуже розвинутою галуззю. Необхідно зазначити, що існує 

декілька технологічних процесів з виробляння олії. Деякі з них пов’язані з її 

рафінуванням [1].  

У доповіді представлені результати розроблення автоматизованої системи 

управління процесом рафінації соняшникової олії. Головне призначення 

системи управління процесом рафінації олії – це отримання максимального 

об’єму товарного продукту заданої якості з найменшими витратами сировини 

(насіння соняшника) та матеріальних (вода, хімічні речовини) і енергетичних 

ресурсів (пара, електрика) [1]. 

Виходячи з наведеного раніше така система повинна виконувати таки 

функції: 

 збір, оброблення та зберігання інформації про стан технологічного 

процесу та оперативні розрахунки основних техніко-економічних 

показників; 

 оцінка якості ведення технологічного процесу у разі відхилення 

параметрів технологічного режиму від регламентних норм; 

 представлення інформації оперативному персоналу; 

 супервизорного керування параметрами технологічного режиму; 

 оптимальне управління технологічними процесами. 

Вказані функції реалізовані за рахунок привільного вибору контурів 

контролю та регулювання. Було запропоновано таки контури: 

 регулювання температури у нейтралізаторі та теплообмінниках; 

 регулювання витрати лимонної кислоти; 

 регулювання концентрації розчину фосфорної кислоти в олії на виході з 

ежекційного змішувача; 

 регулювання тиску у сушильному апараті; 

 контроль витрати водяної пари, гарячого конденсату, розчину 

фосфорної кислоті, нерафінованої олії, розчину лугу, води. 
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Методи експертних оцінок є частиною великої області теорії прийняття 

рішень, а саме експертне оцінювання – процедура отримання оцінки проблеми 

на основі думки фахівців (експертів) з метою подальшого прийняття рішення 

(вибору). 

Метою даної роботи є розробка алгоритмів експертно–статистичного 

оцінювання об’єктів на основі машинного навчання 

Ранжування величин – послідовне розміщення величин у певному порядку 

за ступенем важливості, значущості. Застосовують, зокрема, у моделюванні, 

при створенні систем автоматичного управління технологічними процесами, а 

також в теорії прийняття рішень. 

Із задачі ранжування народжується й зворотна задача: реконструкція 

функції ранжування використовуючи данні «об’єкт – ознака», експертні оцінки 

ваги ознак і інтегральні показники об’єктів. Тому відновлення функції 

ранжування можна розглядати як проблему специфічного ототожнення, яка 

може бути вирішена застосуванням методу опорних векторів. Метод опорних 

векторів (SVM, support vector machine) у поєднанні з ядерними методами 

дозволяє знизити число оцінюваних параметрів у моделі інтегрального 

показника й дозволяє відновити нелінійну структуру експертної функції 

ранжування. 

При цьому експертні оцінки ваг ознак у лінійній згортці критеріїв, яка 

може розглядатися як перше наближення для нелінійної згортки критеріїв, і 

може використовуватися як попередня інформація для оптимального 

узгодження експертних оцінок. 

Множина спостережень може бути представлена у вигляді матриці 

(таблиця «об’єкт–ознака») ,

, 1{ }j n m

n i i jX x  .Для того щоб порівняти об'єкти 

заснованих на експертних оцінках необхідно оцінити узагальнений показник, 

який характеризує якість об'єкта. Узагальнений показник є скалярною 

дійснозначною функцією ( )J x , яка апріорно невідома і визначається на основі 

переваг експертів. При цьому значення узагальненого показника для кожного 

об'єкта ix ; 1,i n ; асоціюється з відповідним вектором виміряних особливостей 

ix .Модель узагальненого показника можемо представити у квазілінійній формі 

( ) ( )TJ x x c , де 1( ,..., )T

Mc c c  – вектор невідомих параметрів моделі, 

1( ) ( ( ),..., ( ))T

Mx x x    – вектор зумовлених координатних функцій, M  – це 
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розмірність моделі. Оцінимо параметри моделі узагальненого індикатора як 

рішення задачі оптимізації, формалізованою метою якої є зіставлення 

розрахованих і виміряних узагальнених показників: 

 
R(c) = (qi -fT (x

i
)c)2 + W(c,w)®min

c
i=1

n

å
 

 

(

1) 

Для перевірки роботи нелінійної функції переваг були використані 

одномірні модельні данні cгенеровані функцією за формулою 1 з додаванням 

нормального шуму Ν(0,0.05): 

 

,    (2) 

 

Для перевірки точності моделей використовувалися декілька показників. 

За всiма цими показниками нелiнiйна функцi переваг має більшу точність ніж 

інші моделі. 

 
Рис. 1 – Графік порівняння методів 

 

В рамках даної роботи було реалізовано алгоритм побудови експертно-

статистичної оцінки інтегральних індикаторів на основі машинного навчання. 

Цей алгоритм можна використовувати для вирішення проблеми 

багатокритеріального вибору в умовах визначеності. Він використовує 

нелінійну згортку ознак, яка базується на експертних оцінках інтегрального 

показника й ваг ознак. 

 
Список літератури:  

1 Lyubchyk L. M., Grinberg G. L. Preference Function Reconstruction for Multiple Criteria 

Decision Making Based on Machine Learning Approach – Springer International Publishing 

Switzerland, 2014 

2 Strijov, V., Shakin, V. Index construction: the expert–statistical method. Environ. Res. Eng. 

Manage. 4(26), 51–55, 2003. 

3 Jean–Philippe Vert, Koji Tsuda, Bernhard Schölkopf. A primer on kernel methods, 2004. 

4 Lyubchyk Leonid, Grinberg Galyna, Yamkovyi Klym. Integral Indicator for Complex System 

Building based on Semi-Supervised Learning — IEEE First International Conference on System 

Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2018. 

 

 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 172 

СЕКЦІЯ 2. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, 

РАДІОТЕХНІКА Й ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

УДК 621.165 
 

СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦІЇ ТУРБІНИ К-500-240 
 

М. Г. АЛЬШАНОВ
1
, І. О. МИХАЙЛОВА*

2 

 
1
 магістрант кафедри турбінобудування, НТУ  «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
 доцент кафедри турбінобудування, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

*
email: myhaylovai@gmail.com 

 

Схема регенеративного підігріву води становить основу принципової 

теплової схеми електростанції, яка в свою чергу, є основою технологічної та 

розрахункової схеми, що дозволяє за заданими енергетичних навантажень 

визначить витрати пара і води у всіх частинах установки і її енергетичні 

показники. До складу принципової теплової схеми входять підігрівачі високого 

(ПВТ) і низького (ПНТ) тиску, з охолоджувачами пара (ОП) і конденсату (ОК), 

деаератори живильної і додаткової води, трубопроводи відборів пара від 

турбіни до підігрівників, поживні, конденсаційні і дренажні насоси. 

За принципом використання тепла гріючого середовища при підігріві 

живильної води поверхня теплообміну ПВТ, яка складається з труб-змійовиків, 

може ділитися на зони: охолодження пара (ОП), конденсації пари (КП), 

охолодження конденсату (ОК). [1] 

Мета роботи – аналіз впливу відносного шагу труб змійовиків ПВТ в зонах 

ОП, КП, ОК, на геометричні характеристики підігрівача, і на ефективність 

теплообміну. 

Аналіз показав, що при фіксованому діаметрі труб змійовиків 32/22 мм, 

швидкості води 1,5 м/с і незмінних параметрів потоку пари і води, змінюючи 

відносний крок від 1,1 до 1,3, отримаємо збільшення площі прохідного 

перетину для пари в зоні ОП в 3,2 рази і, як наслідок зниження швидкості пари 

в пароохолоджувачі від 23,28 до 7,76 м/с. Це приводить до зменшення 

коефіцієнта тепловіддачі з боку пари і коефіцієнта теплопередачі. Як наслідок 

збільшується поверхня теплообміну зони ОП  на 25 м
2 
(14,6 %).  

У зоні КП вплив шагу незначний. Оскільки швидкість пари в міжтрубному 

просторі практично рівна нулю, тому зміна коефіцієнтів тепловіддачі з боку 

пари і теплопередачі малі і, як наслідок, площа поверхні теплообміну 

збільшилася на 0,4 %.  

У зоні ОК швидкість конденсату знижується від 1,4 до 0,5 м/с в наслідок 

збільшення площі прохідного перетину для конденсату, це  призвело до 

зменшення коефіцієнта теплопередачі, а площа теплообміну у свою чергу 

збільшилася на 9 м
2 
(7 %).  
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 Термін експлуатації парового котла енергетичних установок в значній мірі 

залежить від якості живильної води, а саме від вмісту іонів кальцію, ступеню 

очищення та наявності повітря. Вода, перш ніж потрапити в котел потрапляє в 

деаератор. Деаератор – це ємкість, в якій проходить процес виділення повітря з 

води. Наявність повітря, навіть в малій кількості, негативно впливає на термін 

експлуатації парового котла, оскільки під час перетворення води в пару, наявне 

повітря руйнує труби, утворюючи мікротріщини. Тому до процесу деаерації 

потрібно підходити дуже ретельно. 

 Деаерації піддається весь потік живильної води, додаткові води циклу, 

тепломережі (підживлення), живильна вода випарників і пароперетворювачів. 

На електростанціях наший країни і за кордоном найбільш широкого поширення 

набув метод термічної деаерації води. 

 Термічна деаерація – це процес десорбції газу, при якому відбувається 

перехід розчиненого газу з рідини в пару, що знаходиться з нею в контакті. 

Наявність такого процесу можлива при дотриманні законів рівноваги між 

рідкою і газовою фазами [1]. Сумісне існування цих двох фаз можливе тільки за 

умови динамічної рівноваги між ними, яка встановлюється при тривалому їх 

зіткненні. При динамічній рівновазі (при певному тиску і температурі) кожному 

складу однієї з фаз відповідає рівноважний склад іншої фази. Відповідно до 

закону Генрі при рівновазі розчинність газу пропорційна його парціальному 

тиску в середовищі на межі контакту фаз:  

 
де  – масова концентрація (розчинність) газу у воді, мг/кг;  – коефіцієнт 

розчинності газу, мг/(кг·МПа);   – сумарний тиск газу і водяної пари, МПа;   

– парціальний тиск водяної пари, МПа. 

 Видалення газів при термічній деаерації відбувається в результаті дифузії і 

дисперсного виділення їх. При цьому повинні бути створені умови переходу 

газів з води в паровий простір. Однією з таких умов є збільшення площі 

поверхні контакту води з парою, щоб максимально наблизити частинки потоку 

води, що деаерується, до поверхні розділу фаз. Це досягається дробленням 

потоку води на тонкі струмені, краплі або плівки, а також при барботажі пари 

через тонкі шари води [1]. 

 Мета даної роботи – проаналізувати конструкцію та умови роботи 

деаератора струменево-барботажного типу ДП-2000 (рис.1), виконати тепловий 
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розрахунок і аналіз ефективності деаерації при зміні конструктивних 

параметрів. Деаератор ДП-2000 встановлюється в лінію регенеративного 

підігріву живильної води між підігрівачами низького та високого тисків  в 

тепловій схемі турбоустановки К-500-240. 

 
 

Рис.1  Деаераційна колонка струменево-барботажного типу великої продуктивності 

1 – підведення води; 2 – пристрій водозмішувача; 3 – водорозподільна тарілка; 

4 – перепускна тарілка; 5,8 – гідрозатвори; 6 – барботажна тарілка; 

7,9 – водозлив: 10 – бак-акумулятор; 11 – підведення пари; 12 –пароперепускна труба; 13 – 

перепускання випару; 14 – колектор збору випару; 15 – відведення випару 

 

 Метою розрахунку деаератору є визначення розмірів зони деаерації, що 

забезпечують ефективне видалення розчинених агресивних газів з води.  

 Початковими даними для розрахунку є початковий і кінцевий вміст 

розчинених у воді газів і розрахункові характеристики потоків пари і води у 

відсіках, що визначені в тепловому розрахунку колонки. Розрахунок числа 

відсіків зазвичай ведеться методом послідовного наближення до досягнення 

необхідного залишкового змісту кисню у воді, що деаерується. При розрахунку 

струменево-барботажних колонок необхідно мати на увазі, що збільшення 

недогріву в струменевих відсіках веде до збільшення витрати пари, що 

поступає на барботажний пристрій. Зазвичай недогрів води до температури 

насичення в струменевих відсіках приймається в межах 5-10 °С. 

 Розрахунок деаератора виконаний за методикою, що  запропонована в [1]. 

Проаналізовано вплив зміни довжини струменів на ефективність деаерації і 

розміри деаератора. Змінюючи довжину струменів від 0,4 - 0,9 м аналізу 

піддались такі параметри: концентрація кисню в потоці води, що поступає на 

барботажну тарілку CО2, мкг/кг, необхідна площа барботажної тарілки Fбарб, м
2
, 

кількість пари, що конденсується у струменевому відсіку Dконд, кг/с. 

 Результати розрахунків показали, що збільшуючи довжину струменевого 

відсіку ми отримуємо більш ефективну деаерацію та маємо можливість 

зменшити діаметр барботажної тарілки, і, отже,  діаметр самого деаератору. 
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Природне освітлення – це розумний кількісний і якісний контроль денного 

світла всередині будівлі, це ретельне вивчення розташування будівлі на його 

ділянці і мікроклімату, правильної форми, орієнтації і затінення, щоб воно 

могло задовольнити чимало вимог, які часом здаються суперечливими: 

збільшення рівнів денного світла в основній частині будівлі; наявність 

достатньої кількості денного світла в певних проміжках часу; захист людей від 

надмірно яскравого світла; мінімізація поступлення сонячного тепла в 

приміщення влітку і максимізація його в зимовий період. 

У [1] були представлені результати досліджень щодо визначення 

мінімальної площі засклення світлопрозорої зовнішньої огороджувальної 

конструкції (СЗОК) для забезпечення необхідного значення коефіцієнту 

природного освітлення (КПО). В даній роботі більш детально розглянуто 

питання щодо впливу товщини зовнішньої огороджувальної конструкції на 

величину КПО в розрахунковій точці (РТ). Це необхідно для того, щоб 

вдосконалити методики розрахунку описану в [1]. 

Для розрахунків були прийняті наступні дані вихідні дані: розміщення – м. 

Тернопіль; розміри приміщень в плані – 4×6 м; 6×4 м. Висота приміщень 3 м. 

Товщина зовнішньої огороджувальної конструкції (ЗОК) (z) змінювалась від 

0,2 м до 1 м. Площа СЗОК – 3 м
2
. В СЗОК враховувались розміри запінення, 

профілю та засклення, які визначалися відповідно до [2]. Параметри 

розрахункової точки та робочої поверхні обрано відповідно до [1].  

В дослідженні також розглянуто декілька варіантів пропорцій СЗОК, які 

відповідно до [3] мають вплив на величину КПО в РТ. Пропорції обрано 

відповідно до [2] пропорції золотого січення (вертикальну і горизонтальну), які 

найкраще сприймаються з візуальної точки зору. Як видно з рис. 1, а, для трьох 

випадків величина КПО значно відрізняється при ширині ЗОК 0,5 м для 

пропорцій 1,613/1 і 1/1 (0,295% і 0,296%) (рис. 1, а, т. E і H) у порівнянні з 

1/1,613 (0,350%) (рис. 1, а, т. B). Проте при збільшенні товщини ЗОК більше 0,5 

м значення КПО у трьох випадках мало відрізняються (до 0,015%). А при 

збільшенні товщини ЗОК з 0,2 м до 1 м значення КПО зменшилось з 0,372% 

(рис. 1, а, т. D) до 0,268% (рис. 1, а, т. F) для пропорцій 1,613/1 (в 1,39 раз), з 

0,349% (рис. 1, а, т. G) до 0,265% (рис. 1, а, т. I) для 1/1 (в 1,32 раз) і з 0,387% 
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(рис. 1, а, т. A) до 0,257% (рис. 1, а, т. C) для 1/1,613 (в 1,51 раз). В цьому 

випадку для різних пропорцій зменшення значення КПО зі збільшенням 

товщини стіни з 0,2 м до 1 м є близьким для пропорцій 1,613/1 та 1/1. 
 

   
Рис. 1. Залежність КПО в РТ від товщини ЗОК для СЗОК площею 3 м

2
 для приміщень 

розмірами: а) 4×6 м; б) 6×4 м 

 

Відповідно до рис. 1, б як і у випадку з приміщенням 4×6 м, при товщинах 

ЗОК більше 0,5 м, величина КПО слабо змінюється при зміні пропорцій СЗОК. 

Проте при збільшенні товщини на 0,8 м значення КПО зменшується з 0,685% 

(рис. 1, б, т. A) до 0,381% (рис. 1, б, т. B) для пропорцій 1,613/1 (в 1,80 раз), з 

0,638% (рис. 1, б, т. C) до 0,411% (рис. 1, б, т. D) для пропорцій 1/1 (в 1,55 раз) і 

з 0,630% (рис. 1, б, т. E) до 0,397% (рис. 1, б, т. F) для пропорцій 1/1,613 (в 1,59 

раз). В цьому випадку однакове зменшення значення КПО спостерігається для 

пропорцій 1/1 та 1/1,613. 

 

Висновки 

1. Як видно з рис. 1, при збільшенні товщини ЗОК від 0,2 м до 1 м 

величина КПО зменшується у 1,32-1,80 раз, в залежності від пропорцій СЗОК 

та приміщення. 

2. Найменший вплив товщини ЗОК на величину КПО (зменшення в 1,32-

1,51 раз) характерний для глибоких приміщень (4×6 м), тоді як для широких 

приміщень (6×4 м) цей вплив більш суттєвий (зростання в 1,87-1,92 раз). 
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Основна ідея системного підходу до розв’язання задачі оптимального 

проектування складного технічного об'єкта [1] полягає по-перше, в його 

декомпозиції (з урахуванням компонування) на окремі ієрархічно пов'язані 

вузли (елементи) та спеціальної організації розв’язання локальних 

оптимізаційних задач для кожного з вказаних вузлів і по-друге, в синтезі 

оптимальної конструкції всього об'єкта оптимізації з оптимальних вузлів 

(елементів) [2].  

Об'єктом досліджень в даній роботі є модернізована конструкція 

проточної частини (ПЧ) циліндра високого тиску (ЦВТ) турбіни серії К-225. В 

якості прототипу був обраний циліндр, характеристики якого близькі до одного 

з проміжних варіантів циліндру високого тиску турбіни К-225-12,8, які 

розглядалися в процесі проектування. 

У першій частині роботи наведені основні результати чисельного 

дослідження ПЧ ЦВТ турбіни К-225 і зроблений короткий аналіз можливих 

шляхів більш повного використання потенціалу даної конструкції з метою 

додаткового підвищення її ефективності. 

У другій частині розглянуті результати багатопараметричної і 

багатокритеріальної оптимізації ПЧ ЦВТ турбіни К-225, а також результати 

розв’язання оптимізаційної задачі з пошуку оптимальної форми обводів 

робочих профілів для останнього ступеня тиску оптимального варіанту ЦВТ 

турбіни. 

У висновках наведено загальні підсумки результатів проведених 

розрахункових досліджень з оптимізації ПЧ ЦВТ турбіни серії К-225: 
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1. Виявлені та аргументовані основні причини більш високих показників 

якості оптимального варіанту ПЧ в порівнянні з аналогічними показниками 

існуючого варіанту ПЧ ЦВТ К-225. До них, перш за все, відносяться: 

• раціональний розподіл наявного теплоперепаду циліндра між його 

ступенями і відсіками, що дозволило підвищити інтегральні показники якості 

циліндра; 

• забезпечення ближчого до осьового виходу робочого тіла із ступенів 

знизило втрати з вихідною швидкістю, поліпшило умови натікання на соплові 

решітки, що підвищило їх ефективність; 

• зменшення середнього діаметра ступенів призвело до отримання 

оптимальних значень відношення швидкостей (U/Cф );   

• отримані ще більш близькі до оптимального значення відносних кроків 

робочих решіток; 

• в 1-9 ступенях робочі лопатки виконані з використанням профілю 

1ММК, застосування якого забезпечило добре узгодження кутів натікання і 

геометричного кута входу робочих решіток, що призвело до підвищення їх 

ефективності;  

• отриманий оптимальний закон закрутки кутів β2еф на виході з робочого 

колеса 10 і 11 ступенів, що призвело до раціонального розподіл газодинамічних 

параметрів вздовж радіусу цих ступенів. 

2. Використання розробленої на кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ» 

методики багаторівневої багатопараметричної і багатокритеріальної оптимізації 

забезпечило розв’язання задачі оптимального проектування ПЧ ЦВТ турбіни К-

225, що забезпечило підвищення потужності на 1,1 МВт і ККД на 1,57 % в 

порівнянні з існуючим варіантом ПЧ. 
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Електричні машини з поперечним магнітним полем (ЕМПП) відомі з 1895 

р, коли вперше була подана заявка на патент винахідником W.M. Morday. 

Дослідження цього типу електричних машин триває, а новий імпульс до їх 

вивчення був досягнутий з тих пір, як ці машини були вперше представлені Н. 

Weh в 1986 році [1]. Тому до теперішнього часу відомо досить багато 

конструктивних виконань, серед яких зустрічаються різноманітні форми 

сердечників статора (П-, Ш-образні та інші), а за конструкцією ротора – дискові 

та циліндричні. При цьому обмотка статора виконується досить технологічно і 

просто – кільцева котушка (рис. 1). За принципом дії це синхронна машина з 

постійними магнітами, але на відміну від класичної конструкції вона має 

пульсуюче магнітне поле статора, а не обертове. Тому для створення 

обертального моменту на валу ЕМПП в режимі двигуна необхідно мати 

мінімум дві фази обмотки статора, а також зсув осердь статора та подати змінну 

синусоїдальну напругу живлення до кожної фази зі зсувом на 90° між ними.  

Конструкції ЕМПП, що 

наведено на рис.1 мають великі 

магнітні потоки розсіювання 

обмотки статора та низький 

коефіцієнт потужності [2]. 

Потоки розсіювання також 

присутні і для постійних 

магнітів ротора та їх зменшують 

завдяки шунтам, що 

розташовують на статорі. 

Наявність шунтів збільшує 

обертальний момент на валу 

ЕМПП в режимі двигуна та ЕРС 

в режимі генератора [3].  

 
     а         б 

Рис. 1 – Базові конструкції ЕМПП з різними 

типами роторів: 

а – з циліндричним; б – з дисковим. 

1 – осердя статора, 2 – кільцева котушка обмотки 

статора, 3 – шунти постійних магнітів, 4 – ротор 

з постійними магнітами. 
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Відомою є конструкція, що 

наведена на рис.2, де автори 

дослідження намагались 

максимально використати 

магнітне поле обмотки статора 

та феритових постійних магнітів 

ротора [4]. Ця ЕМПП виконана з 

зовнішнім діаметром 200 мм, 

осьовою довжиною 90 мм, 

вагою 7,4 кг. Використана 

топологія постійних магнітів є 

достатньо складною, але 

підтвердила розрахунки та 

ЕМПП має наступні показники: 

ККД 85 %, корисна потужність 

800 Вт, номінальна частота 

обертання 300 об/хв та 

обертальний момент 26 Н∙м.  

Аналіз наведених 

конструкцій та більш широкий 

аналіз літератури демонструє, 

що ЕМПП володіють високим 

питомим обертальним 

моментом (3,5-8 Н∙м/кг), а 

також, завдяки системі 

керування, здатні змінювати 

частоту обертання в широких межах – від десятків до сотень оборотів на 

хвилину. Такі показники питомого обертального моменту притаманні для 

редукторного електроприводу. Саме тому цей тип електричних машин цілком 

здатний замінити частину редукторного електроприводу на безредукторний. 

Така заміна можлива для тихохідного персонального і міського 

електротранспорту, складських навантажувачів, промислових електрокарів, 

приводу гребного гвинта річкового і морського транспорту. 
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Рис. 2 – Конструкція ЕМПП лабораторії NREL: 

а – загальний вид; б – сегмент осердя ротора; 

в – поздовжній перетин; г – топологія постійних 

магнітів ротора. 

1 – осердя статора; 2 – кільцева котушка обмотки 

статора; 3 – фокусуючі шунти магнітного поля;  

4 – немагнітний диск ротора; 5 – постійні 

магніти; 6 – наступний полюс однієї фази 

статора; 7 – осердя магнітопроводу ротора. 
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Індуктори магнітного поля (ІМП) знаходять застосування в різних галузях 

промисловості та використовуються як із введенням в робочу камеру 

феромагнітних елементів (ФЕ) – для немагнітної сировини так і без введення в 

робочу камеру ФЕ – для феромагнітної сировини. Для підвищення 

ефективності роботи ІМП з трифазною обмоткою актуальним є виявлення 

раціонального скорочення кроку трифазної обмотки статора для забезпечення 

рівномірного розподілу магнітного поля (МП) по поверхні робочої камери і 

зниження МП в зубцевих зонах. 

ІМП сконструйований на базі статора трифазного асинхронного двигуна з 

діаметральною обмоткою і розрахований на забезпечення в режиме неробочого 

ходу всередині робочої камери рівномірного МП з магнітною індукцією (МІ) 

B = 0,24 Тл. Головні розміри ІМП: активна довжина la = 300 мм, радіуси 

розточення осердя статора rsi = 175 мм і робочої камери rc = 150 мм. 

Номінальний фазний струм IsN = 950 А і частота fs = 50 Гц. Більш детально 

досліджуваний ІМП представлений в [1]. 

Демонстрація розрахункових результатів проводиться на трифазному 

статорі ІМП, порівнювальні варіанти електромагнітної системи якого подані на 

рис. 1. Розрахункові моделі відрізняються обмоткою статора: на рис. 1, а 

вона виконана діаметральною (варіант ІМП-1), а на рис. 1, б – має відносне 

скорочення на три зубцевих кроки (варіант ІМП-2). Фазні зони обмотки статора 

помічені різним затемненням, а напрям координат (r, α) полярної системи і 

струмів в обмотках визначаються по системі, що описана в [1]. 

В ході дослідження розраховані чисельно-польовим методом за допомогою 

програми FEMM [2] розподіли МІ для діаметральної обмотки (варіант ІМП-1) і 

при її скороченні на 1, 2, 3 і 4 зубця. Виявлено, що найбільш раціональним 

стало скорочення на 3 зубцевих кроки (варіант ІМП-2). 

Кутові розподіли радіальної складової МІ ІМП-1 і ІМП-2 по середній лінії 

зубців статора представлений на рис. 2. Для ІМП-1 максимальне значення МІ 

припадає на стик полюсів і досягає Brmax1 = 1,475 Тл, а для ІМП-2 – форма 

розподілу набуває більш згладжений характер, а її максимальна величина 

Brmax2 = 0,995 Тл. Зниження максимального значення МІ дозволить зменшити 

магнітні втрати в його осерді, а відповідно і підвищити ККД ІМП. 
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Кутові розподіли модуля МІ ІМП-1 і ІМП-2 по поверхні робочої камери 

наданий на рис. 3. Представлене скорочення кроку обмотки дозволило 

зменшити максимальне значення МІ з 0,294 Тл до 0,244 Тл. Згладжування піків 

МІ дозволить зменшити притягнення ФЕ в локальні зони робочої камери, яке 

ускладнить рівномірне перемішування ними оброблюваного матеріалу. 

 
 

Рис. 2 – Кутові розподіли радіальної 

складової МІ по середній лінії зубців 

ІМП-1 та ІМП-2 

Рис. 3 – Кутові розподіли модуля МІ 

по поверхні робочої камери ІМП-1 та 

ІМП-2 
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а      б 

Рис. 1 – Розрахункові моделі ІМП: 

а – ІМП-1; б – ІМП-2 
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З розвитком газотурбінних установок (ГТУ) у зв’язку з підвищенням 

початкових параметрів газу з’явилась необхідність утилізувати теплоту газів, 

що йдуть із газової турбіни. Існують наступні способи утилізації теплоти 

відхідних газів ГТУ:  встановлення регенератора для підігріву повітря перед 

камерою згоряння або включення ГТУ в парогазові і когенераційні цикли.  

Мета робот, що виконуються – це аналіз і вибір оптимальних варіантів 

схем парогазових установок, які включають газотурбінні установки ГТЕ-115 та 

ГТЕ-45  виробництва АТ «Турбоатом».  

Газотурбінна установка ГТЕ-115 потужністю 115 МВт з початковою 

температурою газу 1170°С для привода електричного генератора 

застосовується для роботи у складі парогазових установок з низьконапірним 

парогенератором або з котлом утилізатором (КУ) та для роботи в якості 

автономних газотурбінних установок з утилізацією тепла вихідних газів в 

теплофікаційних агрегатах [1]. В роботі розглянута парогазова установка ПГУ-

345 до складу якої входять дві газотурбінні установки ГТЕ-115, одна 

паротурбінна установка К-120 і два двоконтурні котли – утилізатори (КУ) [2]. 

Доцільність  використання багатоконтурних схем обумовлена бажанням 

підвищити ККД  КУ за рахунок зменшення втрат з газами, що йдуть.  

Для порівняння були виконані розрахунки одноконтурного КУ, 

двоконтурного КУ простої схеми і двоконтурного КУ складної схеми (рис.1), 

що запропонована АТ «Турбоатом».   

 
Рис. 1 – Двоконтурний котел-утилізатор складного типу для 

установки ПГУ-345 
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Результати розрахунків показали, що для установки ПГУ-345 

одноконтурний  КУ не виробляє необхідну кількість пари, а також, недостатньо 

охолоджує гази. У випадку з двоконтурним КУ, ситуація краще, але все одно 

досягнути необхідної температури газів неможливо. Тому для більш 

ефективного охолодження газів необхідно використовувати більш складну 

схему КУ, яка розроблена АТ «Турбоатом». 

Газотурбінна установка ГТЕ-45 потужністю 45 МВт з початковою 

температурою газу 925°С для привода електричного генератора є автономною 

енергетичною газотурбінною установкою і може бути використана для 

вироблення не тільки електричної, а й теплової енергії в базовій і пікової 

частини графіка електричних навантажень. Вироблення теплової енергії 

здійснюється за рахунок утилізації тепла відхідних газів в підігрівачах 

мережної води. Установка ГТЕ-45 призначена також для використання в складі 

парогазових установок скидного типу ПГУ-280 та з котлом–утилізатором ПГУ-

100 [3]. В роботі проведено порівняння установок, що описані за кількома 

параметрами: електричною та тепловою потужностями, температурами, 

витратою палива, ККД. 

Результати розрахунків показали, що найбільш прийнятна установка для 

теплофікаційних нужд є установка з системою мережевих підігрівачів (рис.2). З 

точки зору витрати палива, ККД та габаритних розмірів найбільш прийнятною 

є установка з котлом-утилізатором (рис. 3), де паливо підводиться тільки в 

камері згоряння, а генерація пари в котлі-утилізаторі здійснюється за рахунок 

теплоти відхідних газів ГТЕ-45. 

 
Рис. 2 – Схема утилізації відхідних газів в 

системі мережевих підігрівачів 

 
Рис.3 – Схема утилізації відхідних газів у 

котлі-утилізаторі ПГУ-100 
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Для забезпечення алгоритму роботи активного балансиру з адресною 

передачею енергії між послідовно з’єднаними акумуляторами [1] необхідна 

спеціальна система керування. Вона повинна забезпечувати роботу схеми у 

режимі гранично переривчастого магнітного потоку (рис. 1). Для забезпечення 

комутації ключів у нулях струму, необхідно точно визначити тривалість 

інтервалу провідності ключів схеми (коефіцієнт заповнення ШІМ імпульсів 

керування). Оскільки підчас 

балансування змінюються рівні 

напруги на акумуляторах стеку, 

система керування повинна мати 

можливість в режимі on-line 

здійснювати перерахунок нових 

значень коефіцієнту заповнення 

ШІМ на основі поточних значень 

напруги на акумуляторах, що 

балансуються. 

Розрахунок інтервалу 

провідності ключів визначається 

за наступним виразом: . 

Окрім забезпечення гранично-безперервного режиму роботи схеми, 

система керування має визначати такі параметри акумулятора як внутрішній 

опір ( , струм заряду , а також напругу на кожному з акумуляторів стеку. 

Оскільки для кожної можливої пари «донор-акцептор» значення коефіцієнту 

заповнення D різне, то змінюється і діюче значення струму балансування. Це 

означає, що існують пари «донор-акцептор», при балансуванні яких на 

поточному кроці буде виділено менше значення потужності втрат Pst в 

елементах схеми. Цей факт дозволяє виконувати оптимізацію процесу 

балансування, обираючи кожного разу таку пару, щоб виконувалась умова Pst 

→ min. 
Список літератури: 
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Рисунок 1 – Часова діаграма струму та напруги 
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В системі електроживлення транспортних засобів акумуляторна батарея є 

джерелом живлення двигуна постійного струму, а також обмотки збудження 

генератора, що використовується в буферному режимі з акумулятором.  

Актуальність проблеми полягає в тому, що стан акумулятора, при 

імпульсному споживанні струму перетворювачем напруги, нестійкий, а для 

стабільності напруги живлення двигуна потрібен поточний контроль, що 

здійснюється електронними пристроями.  

В роботі необхідно розглянути побудову системи електроживлення 

двигуна з поточним контролем швидкості зниження напруги батареї при 

імпульсному струмі споживання і струму підзаряда батареї від допоміжного 

генератора. 

Метою роботи є визначення параметрів та режимів роботи системи 

електроживлення двигуна постійного стуму, що встановлюється на 

транспортному засобі,  Simulink-модель системи показана на рис. 1. 
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Рис. 1 ─ Simulink -модель системи електроживлення тягового двигуна 

 

Двигун DC machine споживає струм акумулятора через перетворювач 

напруги на IGBT - транзисторі VT1, VD1. Цей транзистор отримує імпульси 
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керування від генератора Pulse Generator. Частота імпульси керування може 

змінюватись оператором в діапазоні від 0 до 400 Гц для регулювання частоти 

обертів вала двигуна і швидкості переміщення навантажувача. Ланцюг R1-C1 

ослаблює перенапруги на ключовому елементі VT1. Тяговий двигун DC 

machine працює з паралельним збудженням і розрахований на момент опору 

TLoad до 50 N.м.  В системі контролю використані пропорційна ланка Gain, 

релейний елемент Relay Torque з обмежувачем швидкості дії тормозу Rate 

Limiter, що формують момент навантаження генератора TL. При струмі двигуна 

Control Current Sourse послідовно контролюються вихідна напруга акумулятора 

Voltage (V), струм генератора Armature current ia (A), частота обертів вала 

генератора  Speed wm (rad/s), формується сигнал керування Control signal 

релейним елементом Relay Torque. 

При заданій потужності двигуна Pnom (Вт), кутовій швидкості ωnom (рад/с) і 

параметрах незалежного збудження Ufnom, Rf, номінальний момент двигуна 

(Н.м), номінальні струми збудження і якоря (А), індуктивності обмотки якоря 

La і обмотки збудження Lf, взаємна індуктивність між обмотками Laf, а також 

конструктивна постійна двигуна cF, визначені за співідношеннями [1, 2]: 
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де  сx=0,3…0,4 − імпіричний коефіцієнт; pn – число пар полюсів. 

Загальні механічні втрати потужності в двигуні становлять 

nommech PP  )02,0005,0( . Момент інерції якоря двигуна Jm, момент сухого тертя 

Tfr і коефіцієнт в’язкого тертя Bm  визначені  за співідношеннями : 
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Система рівнянь (1-4) і результати моделювання можуть бути основою 

порівняльного анализу віртуальної і физичної моделі перетворювача напруги. 
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Одним з визначальних параметрів економічності турбін, як парової так і 

газової є витрата робочого тіла. В процесі роботи турбіни є витоки робочого 

середовища уздовж валу турбомашини, перетік між ступенями і вінцями 

лопаток ротора і статора. Для зниження цих витоків застосовують лабіринтові 

ущільнення. Вони належать до так званих безконтактних ущільнень і являють 

собою ряд послідовно розташованих один за одним вузьких кільцевих щілин - 

зазорів і більш-менш просторих камер. Зазори між ротором і статором 

утворюються їх кільцевими поверхнями і загостреними краями гребнів, які 

поділяють камери. [1, 2] 

Витрата робочого тіла через лабіринтове ущільнення залежить від цілого 

комплексу геометричних параметрів, таких як висота і шаг гребня, розмір 

радіального зазору під гребнем, загострення гребня, кут нахилу гребня, площа 

прохідного перетину ущільнення, кількість гребнів в ущільненні і інші. 

Метою роботи було ознайомитись с типами кінцевих лабіринтових 

ущільнень, провести аналіз впливу геометричних параметрів кінцевих 

лабіринтових ущільнень на витрати газу, а саме кута встановлення гребня на 

коефіцієнт витрати. 

При виборі типу ущільнення визначальними розмірами ущільнення є 

необхідні величини розбігу ротора і радіального зазор. При проектуванні 

турбомашин ці розміри призначаються з урахуванням можливих радіальних і 

осьових переміщень ротора і статора під впливом температурних, динамічних 

та інших експлуатаційних і технологічних факторів[2]. 

З теплового розрахунку турбіни ГТ-115 отримані фізичні параметри 

робочого тіла за ступенями турбіни і параметри газу в ущільнення. З прототипу 

турбіни отримані геометричні дані ротору. Кут встановлення гребня 

лабіринтового ущільнення задано 90, 100, 110, 130 градусів. Отримано 

коефіцієнт витрати, який склав 0,71, 0,82, 0,83, 0,87 відповідно, при цьому 

витрата газу в лабіринті ущільнення знизилась на 16,5%. 
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В результате боевых действий произошли повреждения объектов 

энергетики— магистральных и распределительных сетей, генерирующих 

источников [1] — что привело к существенному снижению надежности  

электроснабжения севера Луганской области и, в частности, Лисичанского 

энергоузла. 

Сейчас север Луганской области работает в  режиме «энергоострова» и 

отключен от Объединенной энергетической системы Украины (ОЭС Украины ). 

Луганская ТЭС работает со сниженной генерацией (не больше 3 энергоблоков, 

а в некоторых режимах даже с нулевой генерацией) и обеспечивает 

электроснабжение только прилегающих потребителей с низкой надежностью 

из-за повреждений линий выдачи мощности и невозможности восстановления 

параллельной работы с ОЭС Украины . 

Для обеспечения надежного электроснабжения всех потребителей, 

расположенных на подконтрольной Украине территории Луганской области, 

необходимо, кроме восстановления работы Луганской ТЭС в составе ОЭС 

Украины , создать новый источник электроснабжения, чтобы синхронизировать 

систему электроснабжения севера Донбасса с ОЭС Украины. 

В качестве такого источника и предусмотрено строительство ПС 500/220 

кВ «Кременская» c заходами ВЛ 500 кВ "Донбасская - Донская" и ВЛ 220 кВ 

"Кременская-Юбилейная".  

ОРУ подстанции «Юбилейная» выполнено по схеме четырехугольника и 

содержит устаревшие баковые масляный выключатели типа У-110  Уральского 

завода, что затрудняет возможность подключения новой линии.  

Подстанция «Юбелейная» будет важным элементом энергобезопасности не 

только Луганской области, а и всей ОЭС Украины, обеспечит надежное 

энергоснабжение для сотен тысяч украинцев и крупнейших промышленных 

предприятий данного региона. 
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Видобуток і використання біогазу є дозрілою і конкурентоздатною 

технологією, яка сприятиме сталому енергопостачанню, а також зниження 

емісії парникових газів [1]. Історія біогазу в Україні почалася в 1965 р з 

будівництва установки на Бортницькій станції аерації (м. Київ). Пізніше 

біогазові установки з'явилися на свинофермі підприємства «Запоріжсталь», в 

корпораціях «Агро-Овен», «Українська молочна компанія» та ін. Зараз до 

будівництва біогазових електростанцій (БГЕС) залучились підприємства 

флагманів агропромислового комплексу, які мають достатні власні фінансові 

ресурси [2]. Так за перше півріччя 2019 р. в Україні встановили 20 МВт нових 

біогазових потужностей, які будуть виробляти близько 76 млн. кВт-год 

електроенергії на рік. Проте темпи розвитку вітчизняної біогазової енергетики 

суттєво відстають від інших секторів відновлюваної енергетики і не 

відповідають наявному потенціалу. На шляху до реалізації проектів з 

будівництва БГЕС в Україні стоїть чимало технічних проблем, пов’язаних з 

відсутністю чітких нормативів та регламентних документів для проектування 

такого типу електростанцій. В той же час, використання значного досвіду краї 

ЄС, зокрема Німеччини [2], вимагає врахування специфіки українських 

сільськогосподарських підприємств, кліматичних умов, режимів роботи 

енергосистеми та правил енергоринку. Вирішення цих проблем є актуальною 

науково-технічною задачею. Основною метою цієї роботи є розроблення 

проекту електричної частини біогазової електростанції для великого м'ясо-

молочного тваринницького підприємства. Для її досягнення необхідно 

вирішення наступні задачі: відповідно до потужності підприємства оцінити 

обсяги наявної біомаси; обрати технологію виробництва біогазу та оцінити 

очікуваний вихід біогазу; вибір потужності станції; вибрати тип та потужність 

генеруючої установки; визначення електричних споживачів власних потреб. 

У результаті роботи буде отримано проект електричної частини БГЕС, 

який може бути використано, як типове рішення для тваринницьких 

господарств. 
 

Список літератури: 
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Важливим фактором надійної роботи турбіни є забезпечення 

безперервного маслопостачання к роторним елементам турбоагрегату. Масляна 

система турбоагрегату забезпечує рідинне тертя в підшипниках ковзання 

турбіни, генератора із збудником, турбоживильного насосу і живильного 

електронасосу, а також роботу гідромуфти живильного електронасосу водневих 

ущільнень валу генератора [1]. Припинення маслопостачання веде до 

виникнення сухого тертя в підшипниках і їх виплавлення, що обумовлює 

серйозні пошкодження проточної частини, кінцевих ущільнень турбіни і шийок 

роторів турбоагрегату.  

Метою роботи є дослідження схем включення аварійних баків системи 

маслопостачання, впливу діаметрів отворів зливних трубок, а також висоти їх 

розташування, на забезпечення нормального часу вибігу ротору      турбіни К-

325-240. 

Закон зміни витрати масла забезпечується установкою на зливних трубах з 

просвердленими в них дозуючими отворами різного діаметру, при чому діаметр 

тим менше, чим нижче розташований отвір. На початку вибігу масло надходить 

до підшипника через всі отвори в трубі, а в міру зниження частоти і 

спорожнення бака аварійного мастила частина отворів буде вищою за рівень 

масла і витрата буде зменшуватись пропорційно зміні площі працюючих 

отворів і гідростатичного перепаду [2]. 

В роботі було досліджено час вибігу ротору без зриву вакууму в 

залежності від діаметрів отворів зливних трубок аварійного бака, а також 

висоти їх розташування.  

Об’єм аварійного бака 250 л, діаметри отворів зливних трубок на початку 

складав 7 мм, 15 мм, 20 мм, а далі збільшували кожен діаметр на 1 мм, до 

10 мм, 18 мм, 23 мм відповідно, час вибігу ротора склав відповідно 48 хв, 

51,21 хв, 44,51 хв, 28 хв. Для забезпечення вимог безаварійного вибігу ротора 

час повинен складати 35-38 хв, що відповідає діаметрам отворів 9 мм, 17 мм, 

21 мм, при цих параметрах час вибігу ротора складає 36,44 хв. 
 

Список літератури: 

1. Косяк, Ю. Ф. Паравая турбина К-300-240 ХТГЗ/ Косяк, Ю. Ф.// Москва Энергоиздат. 

– 1982. –С.273.  

2. Казанский, В.Н. Системы смазки паровых турбин./ В. Н. Казанский,  // – М., Энергия, 

1974. – 224 с.



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 192 

УДК 519.6:612.172.4 

 

ВИКОРИСТАННЯ STM32WB55 NUCLEO PACK ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ПОРТАТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕКГ МОНІТОРИНГУ ПРИХОВАНИХ 

ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

С.М. ГОЛДОБІН
1*

, М.А. ШИШКІН
2
, О.А. БУТОВА

2
 

 
1
 магістрант кафедри промислової і біомедичної електроніки, НТУ «ХПІ», Харків, 

УКРАЇНА 
2 

доцент кафедри промислової і біомедичної електроніки, НТУ «ХПІ», Харків, 

УКРАЇНА 
* 

email: dexxonone@gmail.com 

 

На сьогоднішній день проблема раннього виявлення прихованих порушень 

серцевої діяльності при обстеженнях великих популяцій населення не 

вирішена. Перш за все, це пов'язано з недостатністю пристроїв автоматичного 

виявлення в реальному часі таких станів з високим, заздалегідь спланованим 

рівнем достовірності.  

Розвиток бездротових технологій обміну даними і підвищення швидкості 

та пропускної здатності сотових мереж останнього покоління надають нові 

можливості отримання таких даних при використанні портативних пристроїв 

моніторингу. 

Іншими словами, бездротовий зв'язок став невід'ємною частиною 

сучасного життя: від глобальних мобільних телефонних систем до локальних і 

навіть персональних мереж. 

З розвитком IoT технологій і портативної електроніки, все більше 

пристроїв мають вбудований Bluetooth версії 5 для обміну інформацією. Цей 

тренд не оминув і пристрої, що призначені для агрегації медичних даних. 

 Фірма STMicroelectronics 

розробила нову лінійку 

мікроконтролерів STM32WB, що 

представляють інтегроване 

рішення для створення пристроїв 

на базі ідологіі IoT. STM32WB55 

працює відразу на двох ядрах 

ARM (M4 і M0 +), має підтримку 

протоколів Bluetooth Low Energy 

5.0, ZigBee і Thread, мале 

енергоспоживання і високу 

продуктивність, підтримується 

програмними пакетами від ST 

(STM32CubeMonRF, 

STM32CubeMX) і сторонніх 

виробників, а також має доступні 
 

Рис.1 - Архитектура STM32WB 
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плати для налагодження і розробки [1,2]. Особливість лінійки STM32WB55 - 

використання Cortex-M0 + в якості додаткового ядра, що розвантажує 

центральний процесор і забезпечує роботу в режимі реального часу 

радіочастини мікроконтролера. 

Архітектура STM32WB представлена на 

рис.1. 

Для вивчення можливостей цієї серії 

виробником пропонується комплект 

розробника STM32WB55 Nucleo Pack, що 

включає в себе плату STM Nucleo і USB 

Dongle (невеликий пристрій, що 

підключається до комп'ютера і 

використовується з ним для забезпечення 

доступу до бездротового широкосмугового 

зв'язку або використання захищеного 

програмного забезпечення.) На базі 

вищезгаданого контролера. Зовнішній 

вигляд даного комплекту представлений на 

рис.2. 

Налагоджувальний набір тестувався 

для протоколу обміну ЕКГ даними і 

імітував реальну взаємодію портативного добового ЕКГ монітора і смартфона. 

Обмін виконувався як в пакетному режимі передачі повного фрейму даних, так 

і в режимі прийому-передачі одиничних даних. В ході перевірки 

продуктивності він показав стійку взаємодію при передачі оцифрованої ЕКГ з 

дискретизацією за часом 1000 відліків в секунду двобайтових даних. 

Використання протоколу  

Bluetooth 5 дозволило досягти споживання в активному режимі роботи до 74 

мкА і в режимі очікування - 12 нА. [3,4] 

Таким чином, було підтверджено можливість ефективного використання 

даного мікроконтролера як базового при розробці портативного кардіомонітора 

для задач діагностики прихованих порушень серцевої діяльності.  

Дана робота виконувалась під час відпрацювання алгоритмів обміну ЕКГ 

даними в рамках проекту iCardy, що є фіналистом конкурсу проектів бізнес 

інкубатора EO Business Incubators. 

 
Список літератури: 
1. AN5289 - Building wireless applications with STM32WB Series microcontrollers: 146 ст.; 

2. STM32WB Series - https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb-

series.html; 

3. RM0434 - Reference manual: 1543 ст.; 

4. Bluetooth core specification v5.1: 2985 ст. 

 
Рис. 2 - STM32WB55 Nucleo 

Pack 

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb-series.html
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb-series.html
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Двигуни постійного струму (ДПС) поступово витісняються асинхронними 

двигунами з частотним керуванням, але ще залишаються сфери, де вони і досі 

використовуються. Саме такою сферою є рухомий склад залізниць, де ДПС 

широко використовують як в якості тягового привода так і привода 

допоміжного призначення. Таким прикладом є двигун ДК-309МА, який 

призначений для роботи на пневмоколісних кранах, колієукладачах і 

спеціальному самохідному рухомому складі залізниць. Зовнішній вигляд цього 

двигуна показано на рис. 1. 

Двигун ДК-309МА виготовляється 

підприємством АТ «Електромашина» 

м. Харків [1]. Природно, що 

підприємство проводить постійну 

роботу по модернізації своєї продукції 

–покращує параметри та підвищує 

надійність ДПС. Але в більшості 

випадків суттєвих змін в конструкцію 

не вноситься. І це зрозуміло, бо подібні 

зміни потребують значних фінансових 

витрат. 

Метою роботи є визначення та 

аналіз шляхів модернізації ДПС типу 

ДК–309МА.  

Практикою доведено, що найбільший техніко-економічний ефект 

отримується при застосуванні нової системи ізоляції з більшим класом 

нагрівостійкості в порівнянні з попередньою системою ізоляції. Але в двигуні 

ДК–309МА і так використовується сучасна система ізоляції класу 

нагрівостійкості «Н», тому ми надалі не розглядали цей шлях.  

Світова тенденція зменшення витрат електроенергії вимагає підвищення 

ККД електрообладнання. Цього можливо досягнути зменшенням лінійного 

навантаження в двигуні за рахунок збільшення поперечного перерізу 

провідника обмотки якоря. Але це в свою чергу потребує збільшення розмірів 

пазів осердя якоря та призведе до зміни магнітного навантаження осердя. 

З нашої точки зору це найбільш раціональний шлях в цьому випадку. 

 
Рис. 1 – Загальний вигляд ДПС  

типу ДК-309МА [1] 
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На першому етапі дослідження, для отримання базової розрахункової 

моделі, було виконано електромагнітний розрахунок вказаного двигуна. 

Результати розрахунку були для нас несподівані, тому що ми зіткнулися з тим, 

що під одним з країв наконечника осердя головного полюса відбувається 

класичне «перекидання» поля збудження, як це описується в більшості 

літератури [2, 3]. До того ж в двигуні використовується концентрична форма 

повітряного проміжку під головним полюсом. Зрозуміло, що це разом 

призводить до зменшення величини основного магнітного потоку, спотворенню 

магнітного поля та погіршенню комутації. Але не зрозуміло чому розробники 

двигуна ДК-309МА пішли на це. 

Вочевидь, що нами було запропоновано застосувати ексцентричний 

повітряний проміжок під головним полюсом. Під віссю головного полюса ми 

залишили повітряний проміжок таким же як і в базовому двигуні та збільшили 

в два рази повітряний проміжок під краєм наконечника. Подальший розрахунок 

довів, що цього було замало і нам довелося збільшити повітряний проміжок під 

віссю головного полюса в два рази, в порівнянні з базовим значенням, щоб не 

було «перекидання» поля збудження. 

Таке збільшення повітряного проміжку призвело до збільшення кількості 

витків обмотки збудження, але ми були готови до цього і мали місце для 

розміщення додаткових витків. 

На другому етапі було проаналізовано конструкцію двигуна. Для 

охолодження двигуна використовується повітря, яке переміщується за 

допомогою вентилятора, що встановлено на валу всередині двигуна. Але при 

цьому відсутні осьові вентиляційні канали в осерді якоря та в корпусі 

колектора, що обмежує ефективність охолодження двигуна. Тому, наша 

наступна пропозиція – розміщення вентиляційних каналів в осерді якоря та 

корпусі колектора. Хоча розмістити вентиляційні канали в корпусі існуючого 

колектора буде дуже важко і може потребувати внесення суттєвих змін до його 

конструкції, з подальшим механічним розрахунком. 

Розміщення вентиляційних каналів в осерді якоря призведе до зміни 

індукції в спинці якоря. А до цього ми збільшили розміри паза, що також 

призведе до зміни магнітного навантаження в осерді. Використання 

приблизних методів розрахунку магнітного кола дає значну похибку. Тому для 

подальшого дослідження краще провести розрахунок магнітного поля в 

поперечному перерізі двигуна з використанням методу скінчених елементів, 

наприклад в програмі FEMM. 
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Найважливіші для проектування профілів лопаток характеристики реального 

потоку − розподіл швидкості по обводах профілів, розподіл кута виходу потоку з 

вінців − з достатнім ступенем точності може розраховуватися в припущенні 

стаціонарності і «нев'язкості» потоку, тобто з використанням рівнянь Ейлера 

(двомірне – 2D, квазітривимірне – Q3D і тривимірне – 3D моделювання нев'язкого 

потоку). У моделі з використанням рівнянь Ейлера можуть бути штучно введені 

втрати енергії для моделювання «ефектів» в'язкості, тобто наближення до 

характеристик реального потоку. 

Моделювання з використанням рівнянь Навьє-Стокса (2D та 3D 

моделювання в'язкого потоку) дозволяє одержати такі важливі кількісні 

характеристики потоку, як рівень втрат енергії в плоских решітках або 

просторовому вінці, а також ідентифікувати відривні явища в проточній 

частині. 

Аеродинамічний розрахунок лопаток турбін заснований на застосуванні 

методів розв'язування двох задач теорії решіток − прямої та оберненої. Обернена 

задача полягає в побудові вінця (або решіток профілів у 2D постановці) лопаток, що 

реалізує задані характеристики течії в міжлопатковому каналі. При такому підході 

особливу важливість має детальне дослідження впливу закону розподілу 

швидкостей в ядрі потоку на аеродинамічні характеристики лопаткового вінця, 

який проектується. 

В даний час в практиці вітчизняного турбобудування не існує методів 

розв'язування оберненої задачі в 3D постановці. Це пояснюється, перш за все, 

відсутністю математичної моделі, що достатньо повно відображає фізичну картину 

течії в просторових вінцях лопаток. Очевидно, що при моделюванні цього процесу 

разом з розв'язуванням задачі визначення характеристик течії в ядрі потоку 

необхідно розглядати і проблему в'язкої-нев'язкої взаємодії, включаючи 

розрахунок вторинних течій, які мають місце в лопаткових вінцях. Крім того, слід 

зазначити, що надзвичайно складним представляється питання формування навіть 

якісного уявлення про вплив просторового поля течії на аеродинамічну якість 

вінців лопаток, які проектуються. Одним з найістотніших моментів є 

необхідність виконання умови мінімуму аеродинамічних втрат, крім того, до 

лопатки є вимоги, пов'язані з умовами міцності і особливостями технологічного 

процесу її виготовлення. В результаті форма лопатки, яка може бути одержана 

шляхом розв’язування оберненої задачі, потребує корекції, що приводить до 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 197 

спотворення поля течії, яке задається при проектуванні. Таким чином, в даний час 

розв'язування оберненої задачі в 3D постановці, результаті якого могли б 

безпосередньо використовуватися в практиці проектування, представляється 

нереальним. 

Найсучасніші методи оберненого проектування лопаткових решіток, точно 

кажучи, не є методами розв'язування оберненої задачі розрахунку просторової 

течії, а засновані на ітераційному розв'язуванні прямої задачі. Щоб розв'язати 

обернену задачу таким шляхом (визначити зміни геометрії) необхідно виконати 

велику кількість ітерацій, перш ніж мета буде досягнута. На сьогоднішній день 

немає практичної можливості використовувати такі методи оберненого 

проектування в процесах оптимізаційного пошуку. Створенню таких методів 

повинні передувати детальні експериментальні і теоретичні дослідження 

впливу просторової форми лопатки турбіни на її основні характеристики. 

При проектуванні і дослідженні вінців лопаток найбільше поширення 

набули методи розв'язування прямої задачі, яка полягає у визначенні поля течії 

в міжлопаткових каналах, утворених лопатками заданої форми. При цьому 

основна увага надається розробці ефективних методів чисельного визначення 

характеристик потоку робочого тіла як в ядрі течії, так і в примежовому шарі. В 

більшості випадків результати розрахунків дають можливість провести 

порівняльний якісний аналіз варіантів лопатки, що проектується, і оцінити їх 

характеристики. Очевидно, що пряма задача істотно простіше, ніж обернена, 

оскільки в цьому випадку розглядається конкретній варіант лопатки, а тому всі 

додаткові вимоги до її форми вже враховані при проектуванні.  

Розрахунок в'язкої течії за допомогою рівнянь Навьє-Стокса у принципі 

дозволяє вирішити всі основні проблеми проектування (оцінювати розподіл 

швидкостей і рівень втрат у вінцях лопаток), а також визначати зони відриву 

потоку в проточній частині турбіни. Проте, використовування моделей Навьє-

Стокса як робочого інструменту проектування зустрічає низку труднощів, а 

саме: 

- Достатньо тривалий час розрахунку. Проблема оперативності найбільш 

серйозна для моделювання 3D течії у вінці. Час має велике значення в 

практичному проектуванні. 

- Точність розрахунку не може бути гарантована для всіх окремих випадків. 

Тільки моделей турбулентності, необхідних для замикання усереднених за 

Рейнольдсом рівнянь Навьє-Стокса, відомо понад десяток. Поки немає підстав 

чекати появи єдиної моделі турбулентності, що дозволяє однаково надійно 

проводити розрахунки у всьому діапазоні робочих умов. 

Та найважливіша проблема полягає в настройці параметрів сітки, виборі 

схеми розрахунку і моделі турбулентності, які забезпечують якнайкраще 

узгодження з наявним експериментом. При цьому експеримент повинен бути 

проведений для лопаткових вінців, схожих за своїми параметрами, в 

необхідному для конкретної задачі діапазоні робочих умов.
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Одним з ефективних шляхів економії палива на теплових електростанціях, 

районних котелень та інших енергетичних установках є оптимізація режимів 

роботи. Вона включає наступні елементи: 

 вибір оптимального числа працюючих основних агрегатів; 

 оптимальний розподіл навантаження між агрегатами; 

 оптимізацію подачі загальної кількості повітря (коефіцієнт надлишку 

повітря); 

 оптимізацію часткою різних палив між котельнями агрегатами в разі 

одночасного спалювання декількох видів палив. 

В  правилах будови і безпечної експлуатації  парових та водогрійних 

котлів передбачено розподіл навантажень між котлоагрегатами на основі 

рівності питомих приростів умовного палива, визначених по енергетичним 

характеристикам. Поняття енергетичних характеристик котла визначені в [1] як 

основні і проміжні показники економічності його роботи, які залежать від 

режиму роботи тільки самого котла. 

Для отримання експлуатаційних енергетичних характеристик котлів в 

широкому діапазоні режимів роботи і з урахуванням всіх істотних чинників 

необхідно застосовувати поєднання методів математичного моделювання і 

статистичної обробки результатів даних [2]. 

Подібний підхід дозволяє отримати більш реальні характеристики 

котельного обладнання, врахувати більшу кількість факторів, що впливають, 

ніж це дозволяють методики [3]. В даний час на більшості промислових 

теплоелектростанцій оптимальне розподіл навантажень не проводиться, а 

експлуатаційні режими роботи котлів ведуться по режимним картам. 

Використання розрахункових залежностей передбачає необхідним 

визначення ККД і паливних витрат (витрат палива) в залежності від змінних які 

варіюються . Основна енергетична характеристика котла - залежність ККД або 

питомих витрат умовного палива від навантаження. 

 

   (1) 

 

де  q2 – втрата теплоти з вихідними газами; 

      q3–втрата теплоти з хімічним недопалом; 

5432100 qqqq 
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      q4 – втрата теплоти з механічним недопалом; 

      q5 – втрата теплоти в навколишнє середовище. 

 

Паливні інваріанти для суміші визначалися по [2]. Втрати теплоти з 

хімнедопалом приймалися рівними 0.5%, а втрати теплоти з мехнедопалом 

відсутні. Характер залежностей основних статей втрат і ККД котлів показаний 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Характер загальної залежності ККД від навантаження 

 

На основі отриманих залежностей процес оптимального розподілу 

навантажень можна автоматизувати у вигляді програми – радника.  
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Значне підвищення цін на паливо і, як наслідок, на електричну енергію 
останнім часом, а також посилення вимог до охорони навколишнього середовища 
викликають необхідність в пошуку ефективних енергозберігаючих технологій. 
Тиристорні електроприводи постійного струму типу «тиристорний випрямляч - 
двигун» представляють собою самостійний клас регульованих електроприводів і за 
приблизними підрахунками споживають біля 10% від виробленої електроенергії. 
Тиристорні електроприводи, з одного боку, споживають активну потужність, як 
швидкість необерненого перетворення електроенергії в теплову та механічну 
роботу, а з іншого – реактивну потужність, як швидкість оберненого перетворення 
енергії електричного поля в енергію магнітного і навпаки. Якщо виробництво 
реактивної електроенергії не потребує енергоресурсів, то її передача пов’язана з 
необерненими втратами активної потужності на всіх ділянках електропередач, 
починаючи від синхронного генератора електростанції та закінчуючи 
трансформаторами і лініями електропередач. Вивчення ряду робіт по оцінці втрат 
електроенергії в регульованих тиристорних електроприводах показало, що 
визначення енерге-тичних показників в них ґрунтується на методі гармонійного 
аналізу і виконується, як правило, без урахування вищих гармонійних струму і 
напруги, що виникають при використанні тиристорних випрямлячів. При 
неврахуванні вищих гармонійних складових відбувається заниження 
розрахункових втрат енергії в двигуні по відношенню до реальних до 40%. Це 
обумовлює необхідність врахування вищих гармонік, що дозволяє визначити 
споживану, корисну і розсіюється потужності як всією системою електроприводу, 
так і окремими її елементами в різних режимах роботи. З аналізу рівняння балансу 
потужності двигунів постійного струму при жив-ленні від тиристорних 
випрямлячів виходить, що нагрівання двигуна збільшується відносно живлення 
постійним струмом на величину пропорційну відношенню 2

0

22

0 /)( ІІІ  
, де  ІІ ,0 - 

постійна складова струму якоря та сума гармонічних складових струму якоря. Це 
означає, що коефіцієнт корисної дії (ККД) двигуна при його живленні від 
тиристорного випрямляча ηТП зменшується відносно ККД ηном при живленні 
постійним струмом і дорівнює )/( 22

0

2

0   ІІІНОМТП . Зменшення ККД пояснюється 
тим, що крутний момент двигуна створюється лише постійною складовою струму, 
а нагрівання, окрім останньої, ще й гармонічними складовими струму. Це означає, 
що двигун не можна завантажувати номінальною механічною потужністю.  
Очевидно, що ККД двигуна залежить від кута керування тиристорів, тому були 
проведені комп’ютерні експерименти на моделі у програмному середовищі 
MATLAB для визначення цієї залежності. В результаті було визначено, що ККД 
двигуна залежить від трьох факторів: кута керування тиристорів, індуктивності 
кола якоря та величини струму навантаження. За результатами моделювання 
побудовані графіки залежностей, з яких випливає, що ККД двигуна зменшується при 
збільшенні кута керування, збільшується при підвищенні кола якоря та струму 
навантаження. Встановлено, що в режимі переривистих струмів якоря ККД менше ніж 
в режимі безперервного струму. 

mailto:artembetle@gmail.com
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Ні у кого не викликає сумнів у необхідності заміни морально застарілого і 

фізично зношеного електрорухомого складу (ЕРС), який експлуатується в 

даний час на залізницях країни. Очевидно також, що новий швидкісний 

рухомий склад необхідно створювати на базі сучасних і перспективних 

технологій транспортного машинобудування. Однією з таких технологій є 

сучасний тяговий електропривод на базі асинхронних, синхронних та 

реактивних індукторних тягових електродвигунів. 

Тяговий електропривод сучасного швидкісного ЕРС будується на базі 

асинхронних двигунів у поєднанні з автономними інверторами напруги на 

основі IGBT-транзисторів. 

Для рухомого складу залізниць України є перспективним застосування 

вентильно-індукторних електроприводів (ВІЕП) на базі реактивних 

індукторних двигунів (РІД), які за масо-габаритними, енергетичними 

показниками, величиною коефіцієнта корисної дії, вартістю виробництва, 

експлуатації та ремонтних робіт перевершують асинхронні тягові 

електроприводи [1]. 

Однак в даний час розвиток ВІЕП гальмується відсутністю апробованих 

методик проектування. Для вирішення цієї проблеми розроблені математична і 

імітаційна моделі тягового вентильно-індукторного електроприводу і визначені 

їх параметри і функціональні зв'язки [2]. Це дозволяє комплексно досліджувати 

процеси електромеханічного перетворення енергії у всіх режимах роботи 

електропривода в умовах його роботі на ЕРС. З огляду на те, що пульсації 

електромагнітного моменту є головним недоліком ВІЕП, пропонується 

збільшувати число фаз РІД і розробляти спеціальні алгоритми управління 

приводом з обмеженнями пульсацій моменту на валу. 
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Норії – вертикальний стрічковий або ціповий конвеєр ковшового 

виконання, призначений для безперервного транспортування сипучих зернових 

культур, які підхоплюються ковшами, переміщуються вертикально і 

вивантажуються через патрубок в горизонтальному напрямку в її верхній 

частині. Ковші ідуть вниз перекинутими. 

Норія має три характерних режимів роботи: пуск, період сталої роботи та 

гальмування. В процесі пуску та гальмуванні виникають значні динамічні 

навантаження як у системі електроприводу, так і в елементах його конструкції у 

результаті нерівномірного руху стрічки, який пов’язаний з процесом 

зачерпиванія ковшами вантажу, і його звільненням при розвантаженні. Також в 

процесі пуску до цих навантажень додаються ще і динамічні навантаження від 

зростання швидкості барабанів і стрічки до моменту часу, коли система входить 

до сталого режиму. Тому моделювання процесів роботи електроприводу норії 

дозволить дослідити і модернізувати конвеєрну установку з метою оптимізації 

її роботи, особливо в перехідних режимах. Окрім того, практичні 

спостереження на різних підприємствах даної галузі показали необґрунтоване 

застосування потужних двигунів на норіях, що економічно недоцільно. 

Мета роботи – розробка імітаційної моделі електроприводу норії на базі 

регульованого асинхронного електродвигуна малої потужності для дослідження 

динаміки руху в найбільш навантаженому стані, тобто при завантажених 

ковшах робочої стрічки в режимі пуску в середовище MATLAB/SIM POWER 

SYSTEM. 

На рис. 1 наведена структурна схема системи перетворювач частоти – 

асинхронний двигун (ПЧ-АД) для керування норією: асинхронний двигун (М), 

перетворювач частоти (ПЧ), система керування пуском (СКП), система 

зовнішнього перетворення (СЗП), датчики: струму (ДС), швидкості (ДС), 

напруги (ДН), регулятори: швидкості (РШ), струму (РС), положення (РП). 

Задаючий вплив для роботи норії йде від системи мотор-редуктор до керуючого 

валу конвеєру. 

mailto:hewa5555@gmail.com
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Рис. 1 – Структурна схема системи ПЧ-АД для керування норією 

 

На рис. 2 наведені результати моделювання, які підтверджують 

правильність розрахунків та функціональні зв'язки характеристик 

електроприводу малопотужної норії від параметрів регульованого АД типу 

4А80А2У3 Рном = 1,5 кВт : 0 = 3000 об/хв.; ном = 2850 об/хв. 
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Рис.  2 – Часові характеристики струмів ротора і статора (а), швидкість АД на неробочому 

ході (б) та під навантаженням (в) при M = 5,03 Нм 
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За останні роки в Україні і інших країнах світу значно виросли темпи 

впровадження цифрової апаратури, автоматики, управління, сигналізації і 

зв'язку у тому числі і на об'єктах енергетики. Таким чином виникає 

необхідність вирішення задачі аналізу рівня електромагнітного діяння на 

вторинні з’єднання розподільчих установок при короткому замиканні на землю. 

Досвід експлуатації багатьох електричних підстанцій показав, що при 

дотриманні запобіжних засобів і застосуванні неекранованих кабелів релейне 

обладнання працює добре. Проте випробування на обстежуваному об'єкті 

виявили, що напруга електромагнітних завад вища за випробувальну напругу 

релейного терміналу через невдале поєднання системи заземлювальних 

проводів, заземлювального контуру і маршруту прокладення кабелів. Водночас 

низка випробувань і вимірювань напруг завад на електроустановках з 

екранованими кабелями показали, що напруга завад перебуває в допустимій 

межі, встановленій для обладнання [21]. 

Електромагнітні завади можуть привести до помилкових спрацьовувань і 

вивести з ладу обладнання, яке спричинить простій послідовно з'єднаних з ним 

елементів і, зрештою, приведе до недовідпуску електричної енергії споживачу.  

З погляду надійності електропостачання електричних мереж всі 

споживачі принципово підрозділені на дві групи [43]: 

1) об'єкти, перерва в живленні яких пов'язана з небезпекою для життя 

людей, порушенням діяльності державних установ особливої важливості, 

розладом роботи основних елементів міського господарства, транспорту, 

зв'язку і іншим наслідкам, збиток від яких не може бути виражений у вигляді 

економічного еквівалента; 

2) об'єкти, для яких оптимальний ступінь надійності електропостачання 

може бути виявлений в процесі техніко-економічних розрахунків. 

У випадках якщо напруга електромагнітних завад вища за випробувальну 

напругу релейного терміналу виникає потреба в екрануванні кабелів [21]. Екран 

кабелю повинен бути надійно заземлений в шафах з обох боків або приєднаний 

до заземлених корпусів обладнання для зниження високочастотної синфазної                     

перешкоди [20, 21]. 
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Оцінку надійності електричної мережі при впровадженні екранованих 

кабелів було проведено для мережі, схему електричних з'єднань якої наведено 

на рис. 1. 
АС-240/32

100ПС 110/10 кВ

10 кВ

2xТДН-16000/110

АС-240/32

100

110 кВ 110 кВ

 
Рис. 1 – Схема електричних з'єднань електричної мережі 110 кВ 

 

Показники надійності мережі по відношенню до шин 10 кВ знижувальної 

підстанції було визначено логіко – імовірнісним методом [41]. 

Розрахунки проведено для двох варіантів електричної мережі: 

спроектованої з урахуванням електромагнітної сумісності (ЕМС) і без 

урахування ЕМС. 

 

Таблиця 1 – Показники надійності мережі  

№ Тип мережі 

Показники надійності 

Повна імовірність 

непрацездатного стану системи 

Частота відмов, 

відм/рік 

1 
мережа спроектована з 

урахуванням ЕМС 
0,3·10

-4 
0,042 

2 
мережа спроектована без 

урахування ЕМС 
0,343·10

-4
 0,067 

 

Таким чином, для вирішення проблеми електромагнітної сумісності 

сучасної апаратури зв'язку для ланцюгів вимірювальних трансформаторів 

струму і трансформаторів напруги необхідно застосовувати окремі екрановані 

кабелі або кабелі з екраном і бронею і прокладати в окремих кабельних лотках 

або джгутах.  
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Створення системи керування мікрокліматом включає в себе комплексне 

вирішення завдання підтримання в необхідних межах таких параметрів повітря, 

як температура, вологість, хімічний склад та швидкість руху повітряних мас. 

Головні завдання систем керування мікрокліматом: 

  підтримання, а за необхідності, і створення комфортних умов 

мікроклімату для людей, тварин, рослин та інших об’єктів; 

  економія енергоресурсів, які витрачаються на створення та підтримання 

мікроклімату. 

Система контролю параметрів мікроклімату повинна відповідати таким 

вимогам: 

  наявність основного керуючого модулю та розгалуженої системи модулів 

моніторингу, які збирають всю необхідну інформацію про актуальний стан 

мікроклімату приміщення та передають його до керуючого модулю; 

  модулі моніторингу повинні передавати інформацію бездротовими 

каналами задля можливості їх зручного розміщення в приміщенні; 

 електрична конструкція модулів моніторингу повинна бути 

енергоефективною, а самі модулі повинні живитися від акумуляторів; 

  конструкція керуючого модулю повинна бути такою, яка б дозволила 

монтувати його як у вентиляційну камеру, так і в безпосередній близькості до 

нього; 

 керуючий модуль повинен приймати всю необхідну інформацію щодо 

зміни поточного стану окремих функціональних вузлів вентиляційної камери 

бездротовим каналом зв’язку. 

Виходячи із наведених вимог та враховуючи загальну концепцію такої 

системи, наведено перелік параметрів, які необхідно розрахувати та 

сформулювати виходячи із обраної елементної бази під час подальшої 

інженерно-конструкторської розробки. [1] 

Основні параметри модулю системи керування: 

  тип захисту; 
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  габаритні розміри; 

  максимальна потужність 

функціональних блоків вентиляційної 

камери, якими може керувати система; 

  максимальний радіус бездротової 

передачі інформації; 

  максимальна споживана потужність; 

  напруга живлення; 

Для реалізації системи керування 

параметрів мікроклімату необхідно розуміти, 

які саме дії та у яких випадках буде 

виконувати система. 

Розроблювана система поділена на дві 

основні складові частини – модуль 

управління та модуль моніторингу, для яких 

необхідно розробити алгоритми 

функціонування виходячи із описаних вище 

вимог та параметрів пристроїв. [1] 

Опишемо алгоритм функціонування 

модулю управління поетапно: 

1) ініціалізація усіх необхідних 

змінних; 

2) перевірка підключення 

функціональних вузлів вентиляційної 

камери; 

3) перевірка наявності увімкнених 

модулів моніторингу; 

4) підключення до модулів 

моніторингу у випадку їх наявності; 

5) запит на отримання інформації від підключених модулів моніторингу; 

6) отримання інформації від модулів моніторингу; 

7) перевірка наявних запрограмованих режимів роботи; 

8) у випадку наявності таких режимів, перевірка відповідності поточних 

параметрів мікроклімату та налаштування режиму роботи вентиляційної 

камери таким чином, щоби виконати умову перевірки; 

9) під’єднання до мережі Інтернет та зв'язок із сервером; 
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Рис.1 – Блок-схема алгоритму 

роботи автоматизованої системи 

керування вентиляцією 
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Одним з найважливіших етапів при діагностиці обладнання за 

результатами аналізу розчинених у маслі газів (АРГ) є розпізнавання типу 

прогнозованого дефекту. Зазвичай, рішення про подальшу експлуатацію 

приймається в залежності від ступеня небезпеки дефекту, швидкості його 

розвитку і ступеня деструкції ізоляції. Тому підвищення достовірності 

розпізнавання типу дефекту є актуальною і практично важливою задачею, 

рішення якої дозволить підвищити експлуатаційну надійність обладнання.  

Незважаючи на різноманіття наявних методів для визначення типу дефекту 

за результатами АРГ, виділяють три основних критерії, які використовуються в 

найбільш відомих методах: значення відношень газів, відсотковий вміст газів і 

значення відношень концентрацій газів до значення концентрації газу з 

максимальним вмістом. Основними проблемами при розпізнаванні типу 

дефекту за результатами АРГ з використанням даних критеріїв є відмова від 

розпізнавання (обумовлена відсутністю нормованих в діючих стандартах 

значень даних критеріїв для деяких типів дефектів) та постановка різних 

діагнозів (при розпізнаванні типу дефекту одного і того ж обладнання з 

використанням різних критеріїв). Для ілюстрації отриманих висновків, 

проаналізуємо достовірність розпізнавання іскрових розрядів з використанням 

найбільш відомих методів. Іскрові розряди в МНО обумовлені відкладенням 

забруднень або продуктів деструкції масла на поверхні ізоляційних 

конструкцій, або наявністю гострих кромок, або порушенням контактних 

з'єднань, або появою «плаваючого потенціалу». В якості вихідних даних для 

виконання аналізу використовувалися результати АРГ 66 трансформаторів, в 

яких виявлені іскрові розряди [1]. Діапазони значень відношень газів для 

аналізованої вибірки наведені в табл. 1. Результати діагностики даного 

обладнання з використанням стандарту IEC 60599, трикутника Дюваля, 

квадрата ETRA і методу графічних областей наведено на рис. 1. 

 

Таблиця 1 – Значення відношень газів в обладнанні з іскровими розрядами 

Значення відношень газів 

CH4/H2 C2H6/CH4 C2H4/C2H6 C2H2/CH4 C2H2/C2H6 C2H2/C2H4 

0,1-0,93 0,06-1,3 1-4,92 0,001-4,3 0,11-3,73 0,1-0,99 
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Рис.1 – Результати діагностики обладнання з іскровими розрядами з використанням методик: 

а –IEC 60599; б – трикутника Дюваля; в – квадрата ETRA; г – графічних областей 

 

З рисунка видно, що використання різних методів розпізнавання типу 

дефекту для одних і тих самих вихідних даних повертає абсолютно різні 

діагнози. Використання стандарту IEC 60599 (рис. 1 а) призводить до відмови 

від розпізнавання (в даному стандарті отримані значення відношень газів не 

регламентовані). Використання трикутника Дюваля (рис. 1 б) показало 

наявність і часткових розрядів, і розрядів з перегрівами, і розрядів з високою та 

низькою щільністю енергії. Квадрат ETRA (рис. 1 в) встановлює розряди з 

низькою щільністю енергії і розряди, що супроводжуються перегрівами. Лише 

використання графічних областей (рис. 1 г) дозволило поставити правильний 

діагноз для всіх 66 аналізованих трансформаторів.  

Таким чином, одним з можливих напрямів для підвищення достовірності 

розпізнавання типу дефекту за результатами АРГ, є усунення суперечностей 

при використанні окремих діагностичних критеріїв, за рахунок коригування їх 

граничних значень, відповідних дефектам різного типу. 
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Термін Smart Grid («розумна» або «інтелектуальна» мережа) став широко 

вживатись з 2003 р., коли вперше був використаний в статті M. Burr [1]. В цій 

роботі було надано декілька технологічних і функціональних визначень 

технології Smart Grid, спільним елементом яких є організація цифрової обробки 

даних і систем зв'язку разом з електричною мережею. Тобто ключовою ознакою 

розумних електромереж є потік даних і управління інформацією про енергію. 

Визначальними чинниками, що зумовили виникнення ідеї Smart Grid є 

інтенсивне зростання кількості малих генеруючих потужностей (першу за все, 

відновлюваних джерел енергії); загальна тенденція до підвищення рівня 

автоматизації процесів; зростання темпів і масштабів розвитку інформаційних 

технологій; необхідність запобігання зміни клімату та необхідність підвищення 

енергоефективності й енергозбереження. 

На даний момент технології Smart Grid у світі усе ще знаходяться в 

початковому стані, і навіть саме поняття «Smart Grid» досі не можна вважати 

остаточно визначеним. Воно постійно розвивається і уточнюється як з 

технічної, так і юридичної точки зору, при цьому в різних країнах світу з 

різними акцентами. Безперечними лідерами цього процесу є США та ЄС. В 

Україні цей напрямок також активно досліджується з початку 2010-х, зокрема в 

роботі [2] надано детальний аналіз різних підходів до визначення 

інтелектуальних електричних мереж та шляхи їх впровадження. Проте стрімкий 

розвиток відновлюваної енергетики в Україні потребує прискорення 

впровадження технологій Smart Grid і подальшого уточнення поняття 

«розумної мережі» з урахуванням особливостей розвитку енергетичної системи 

України. 

В ЄС визначення поняття Smart Grid безпосередньо пов’язано з нормами 

програми «Європа 2020» і довгостроковою «Дорожньою картою 2050 року». 

Європейська технологічна платформа (European Technology Platform Smart 

Grids) визначає Smart Grids як електричні мережі, які можуть інтелектуально 

інтегрувати поведінку і дії всіх користувачів, підключених до неї – генераторів, 

споживачів і тих, хто робить і те, і інше – для ефективного забезпечення 

стійкого, економічного і надійного електропостачання. У той же час, на 

технології Smart Grid покладається завдання скорочення викидів парникових 

газів й збільшення частки відновлюваних джерел енергії (Директива RED 

2009/28/ЄC), а також підвищення енергоефективності (Директива EED 

2012/27/ЄС), зокрема будівель (Директива EBPD 2010/31/ЄС). 
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У США міністерством енергетики США (DOE) Smart Grid визначено як 

автоматизована, широко розподілена енергомережа з двостороннім потоком 

електроенергії та інформації, яка здатна контролювати все: від електростанцій 

до споживачів і окремих пристроїв. Smart Grid залучають до енергомережі 

переваги систем розподілених обчислень і комунікаційних систем для обміну 

інформацією в режимі реального часу і забезпечення постійного балансу 

попиту та пропозиції на всіх рівнях. 

Згідно закону США про енергетичну незалежність і безпеку (EISA-2007) 

державна політика в сфері Smart Grid полягає в тому, щоб підтримувати 

модернізацію системи передачі і розподілу електроенергії, підтримувати 

надійну і безпечну електроенергетичну інфраструктуру, яка має відповідати 

майбутньому зростанню попиту і досягненню наступних параметрів: більш 

широке використання цифрової інформації та технологій управління для 

підвищення надійності, безпеки та ефективності електромережі; динамічна 

оптимізація енергосистеми операцій і ресурсів, з повною кібербезпекою; 

розгортання й інтеграція розподілених ресурсів та генерації, включаючи 

відновлювані ресурси; залучення до керування попитом, споживача і ресурсів 

енергоефективності; розгортання «розумних» технологій (автоматизовані 

інтерактивні технології для оптимізації роботи пристроїв у реальному часі) для 

вимірювання, зв'язку, контролю роботи і стану мережі та розподілу енергії; 

інтеграція «розумних» приладів і споживчих пристроїв; розгортання та 

інтеграція технологій маневрування та зберігання електроенергії, включаючи 

електричні транспортні засоби, акумуляційні системи кондиціонування; 

надання споживачам своєчасної інформації і варіантів способів керування 

енергоспоживанням; розробка стандартів зв'язку та функціональної сумісності 

обладнання мережі та споживачів; виявлення та зниження бар'єрів для 

впровадження технологій, практик і послуг інтелектуальних мереж. 

Порівнюючи ці підходи можна зазначити, що в ЄС поняття Smart Grid 

перш за все пов'язують з інтеграцією в електроенергетичні системи 

поновлюваних джерел енергії. Тоді як, у США головний акцент роблять на 

перетворенні розподільчих електричних мереж. Сучасний стан швидкого 

розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні робить більш близьким до 

нас європейський підхід до Smart Grid, але в той же час, для вітчизняної 

енергосистеми пріоритетним завданням є і розвиток автоматизованих систем 

управління енергомережами, як в американському підході. Таким чином, 

основною метою впровадження Smart Grid в Україні мають бути підтримка 

відновлюваної генерації, перехід до децентралізованої системи розподілу та 

генерації; підвищення ефективності системи накопичення та розподілу 

електроенергії і створення умов для залучення споживачів-просьюмерів. 
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Промышленный робот с ЧПУ М20П.40.01 предназначен для 

автоматизации установки–снятия заготовок и деталей, смены инструментов и 

выполнения других вспомогательных операций при обслуживании станков с 

ЧПУ. Устройство данного типа может обслуживать одни или два станка и 

образовывать вместе с накопительными и транспортными устройствами гибкий 

производственный обрабатывающий комплекс. 

Промышленные роботы (Рисунок 1) использовались в учебном процессе 

кафедры «Автоматизированные электромеханические системы» для 

выполнения лабораторных работ.  

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение робота. 

 

В устройстве ЧПУ промышленного робота память ЭВМ выполнена на 

микросхемах с ультрафиолетовым стиранием. Со временем информация в 

памяти исчезла, и манипуляторы вышли из строя. 

Было принято решение восстановить работу данных роботов. Для замены 

вышедшей из строя ЭВМ было решено использовать модуль Arduino Mega 2560 

на базе микроконтроллера Atmega 2560.  

Для управления перемещениями робота по трем осям используются 

двигатели постоянного тока со встроенными датчиками обратными связи по 

скорости (тахогенератор) и датчиками обратными связи положению 

(резольвер). Перемещение робота по координатам выполняется 

последовательно. Управление двигателями осуществляется посредством 

тиристорного преобразователя (ТП) и блока реле, которые коммутируют цепи 

подключения выбранного двигателя и преобразователя. Управление 
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тиристорным преобразователем осуществлялось подачей сигнала +/- 10 В на 

управляющий вывод. Сигнал поступал от модуля ЦАП и определял скорость и 

направление вращения двигателя. В результате модернизации модуль ЦАП был 

полностью исключен из системы управления и заменён драйвером, состоящем 

из двух оптопар (Рисунок 2). Управление осуществляется средствами ШИМ 

микроконтроллера Atmega2560. 

 
Рисунок 2 – Драйвер управления тиристорным преобразователем. 

 

Для управления силовыми реле, коммутирующими двигатель и ТП, 

используются транзисторные каскады с драйверами на оптопарах (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Драйвер управления силовыми реле. 

 

Данный модуль включает в себя 3 оптопары для управления реле и одну 

оптопару для управления нулевой защитой тиристорного преобразователя. 

 Для управления роботом была разработана программа во фреймворке Qt, 

позволяющая управлять манипулятором с компьютера, а также был написан 

код для платы Arduino в среде Arduino IDE.   

На сегодняшний день восстановлена возможность передвижения робота по 

трем координатам. В дальнейшем планируется подключить концевые 

выключатели и датчики положения для реализации контролируемого 

перемещения.  

В перспективе возможна реализация всех функций устройства ЧПУ на ПК, 

включая программирование робота в режиме обучения или использования 

проблемно-ориентированного языка программирования, а также отработку 

управляющей программы в автоматическом режиме.
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К комплексу факторов, определяющих будущее электроэнергетики, 

следует отнести учет перспектив развития промышленности, транспорта, 

бытовых потребителей и т.д.; технологические, ресурсные и экологические 

возможности каждого государства; энергетические, политические, 

демографические и социокультурные проблемы; зависимость развития 

энергетики и уровня экономики; рост спроса на электроэнергию; 

необходимость сочетать анализ всех перечисленных параметров и учет их 

влияния друг на друга. Все эти задачи могут быть решены при условии 

обеспечении устойчивого энергоснабжения всех отраслей, выработки 

достаточного объема и надежного распределения электроэнергии. Поэтому 

необходимо вести непрерывное совершенствование основных генерирующих 

единиц электроэнергетической отрасли – турбогенераторов (ТГ). Это 

направление совпадает с необходимостью сбыта национальной продукции на 

мировом рынке для развития экономики и поддержания политического имиджа 

государства. Политические и социальные проблемы Украины оставили немного 

наименований сложной технической продукции, способной представлять нашу 

продукцию на мировых тендерных торгах. Такой продукцией пока являются и 

ТГ производства ГП «Завод «Электротяжмаш» (г. Харьков). Исследования 

новых направлений в турбогенераторостроении показали, что для сохранения 

конкурентоспособности отечественных машин следует непрерывно вести 

научно-исследовательские работы по их совершенствованию, в частности, 

совершенствовать и развивать системы охлаждения. К новым направлениям 

можно отнести переход в ТГ с водородно-водяным охлаждением мощностью 

200-300 МВт на воздушно-водяное охлаждение: вода непосредственно 

охлаждает обмотку статора, а внутренний объем ТГ и обмотку ротора 

охлаждает не водород, а воздух. Переход на воздушное охлаждение требует 

внедрения современных технических решений: интенсификация движения 

воздушных потоков, внедрение дополнительных каналов движения 

охлаждающей среды, применение электротехнических сталей с малыми 

удельными потерями и изоляции более высокого класса нагревостойкости. Т.о., 

возврат к воздушному охлаждению в ТГ большей, чем в исторически первых 

появившихся машинах, мощностью является естественным шагом, который 

определен развитием не только машиностроения, но и сопутствующих 

отраслей. Такой переход во многом определяется также требованиями 

электроэнергетики, например, в связи с вводом парогазовых установок и 
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требованием повышения мощности в единичном исполнении, что возможно 

при проведении модернизации ТГ.  

В конструкции «воздушных» ТГ используют новые решения: упрощается 

конструкция защитных щитов, исключаются системы газо- и маслозащиты в 

уплотнениях вала, используются менее газоплотные корпуса (рис. 1); 

исключается система охлаждения водорода; нет необходимости в 

использовании остродефицитных материалов, которые используют в 

«водородных» ТГ: фторопластовые шланги, резиновые уплотнители, полые 

медные проводники и др. При использовании косвенного воздушного 

охлаждения возможно увеличение рабочего сечения проводников обмотки 

статора за счет удаления из пазов водородных каналов и, соответственно, 

повышение линейной нагрузки, т.е. мощности в сохраненном габарите [1]. 

 

 

Такие изменения конструкции 

упрощают условия эксплуатации и 

проведение ремонтов, повышается 

взрыво- и пожаробезопасность, т.е. 

отсутствует необходимость 

защиты от возможного пожара или 

взрыва водорода; повышается 

диапазон эксплуатационной 

маневренности и коэффициент 

готовности до 0,997÷0,998 (по 

сравнению с 0,95÷0,995 в ТГ с 

водородным охлаждением), 

упрощается процедура полной 

автоматизации и диагностики 

состояния в режиме on-line, 

снижаются массо- 

Рисунок 1 – Турбогенератор ТФ-60-2-У3 с 

полным воздушным охлаждением 

габаритные показатели ТГ (кг/кВт), что повышает его конкурентоспособность. 

Применяемая наиболее часто в ТГ с воздушным охлаждением замкнутая схема 

вентиляции вместе с системой наддува воздуха и одновременной конденсацией 

излишней влаги обеспечивает высокую чистоту и низкую влажность воздуха 

внутри генератора, исключает проникновение пыли и грязи из машинного зала 

электростанции, что повышает его надежность. Расчеты показали, что ТГ с 

водородными и водородно-водяными системами охлаждения существует 

избыточный запас по превышению допустимого нагрева при используемых 

классах нагревостойкости изоляции. Поэтому возможно проектировать новые 

ТГ с воздушным охлаждением с прежними (или большими) значениями 

мощности в том же габарите, а также вести работы по замене водорода, 

определяя верхнюю границу мощности «воздушных ТГ», согласно заявленным 

мировым показателям, в 500 МВт. 
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Вперше машину з поперечним магнітним полем (МПП) запропонував  

В.М. Морді в 1895 році. Але, на жаль, на той момент були відсутні можливості 

автоматизованого проектування і виробництва. Однак, в останні десятиліття у 

зв'язку з розвитком моделювання на основі чисельних методів, а також 

сучасних технологій у виробництві, МПП стали набувати все більшого 

значення. Аналіз сучасної літератури показав високий потенціал МПП з точки 

зору енергетичних показників при високому питомому обертовому моменті і 

хороших масо-габаритних показниках. Крім цього МПП дозволяє реалізувати 

багатополюсну конструкцію (20-60 П-подібних осердь), що відкриває шлях до 

створення тихохідних високомоментних безредукторних електричних машин. 

Цей тип машин дозволяє застосувати прості, економічні і надійні обмотки. 

Загальний пристрій машини і принцип дії 

Статор складається з кільцевої обмотки, на яку рівновіддалено одягнені 

магнітопроводи-полюса. Кожен такий магнітопровід складається з двох зубців, 

які з'єднані ярмом. На поверхні ротора розташована така ж кількість полюсів як 

і на статорі і вони можуть бути сформовані постійними магнітами. 

В роботі проведено дослідження МПП в генераторному режимі роботи і 

визначено, що при кількості П-подібних осердь від 28 до 38 в котушках статора 

буде наводитися ЕРС з максимальним амплітудним значенням. Конструкція 

МПП з 32 П-подібними осердями на статорі для однієї фази вважається 

найбільш оптимальною з технологічної та енергетичної точок зору [1]. 

Особливістю конструкції генератора з поперечним полем є те, що на 

роторі розташовані постійні магніти в шаховому порядку в кількості одна пара 

на одне П-подібне осердя статора. Для виконання умови перемагнічування 

осердя статора необхідно, щоб кількість пар постійних магнітів була в два рази 

більше ніж самих П-подібних осердь. Постійні магніти, які розташовані не під  

П-подібним осердям ніякої корисної роботи не роблять, а створюють магнітне 

поле розсіювання [2]. 

Можливі варіанти конструктивних виконань МПП 

Для МПП не принципово яка сама пара постійних магнітів в перший 

момент часу опиниться під П-образним осердям статора, тому що при повороті 

на один полюсний поділ П-подібне осердя статора буде розташовано з іншою 

парою постійних магнітів протилежної полярності. Однією з модифікацій МПП 

є додання осердь з котушками під вільні постійні магніти. Це дозволяє 
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отримати додаткові джерела ЕРС в тій же МПП. Для реалізації цієї ідеї можливі 

два варіанти: зміна геометрії додаткових П-подібних осердь статора або 

одночасна зміна геометрії осердь для обох котушок. 

У роботі розглянуті п’ять вдосконалених конструкцій МПП у порівнянні с 

однією базовою. Структура їх магнітних систем показана на рис. 1. 

 

                     
 а     б    в    г  

 

                               
д       е 

 
Рис. 1 – Конструктивні варіанти виконання МПП: а – класичний варіант; б – додаткова 

котушка під основною; в – однакові П-подібні осердя («Метелик»);  г – додаткова котушка 

над основною із модифікованим осердям статора;  д –додаткова котушка з довгим осердям; е 

– модифікація з двома роторами. 

 

У роботі розглянуті усі можливі конструктивні виконання МПП з точку 

зору габаритів та наведеної ЕРС в котушках. Створення тривимірних моделей 

виконано в програмі АСКОН Компас-3D. Моделювання електромагнітних 

процесів в МПП проведено методом скінчених елементів за допомогою 

програми ANSYS Maxwell. В результаті електромагнітного розрахунку 

отримані картини насичення магнітопроводів базової і модифікованих 

конструкцій МПП, та значення ЕРС, що наводиться в котушках. Найкращі 

результати показала модифікована конструкція з двома роторами.  
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Структура генеруючих потужностей української електроенергетики 

переобтяжена базовими потужностями ( зокрема АЕС генерує більше 50% в 

загальному енергобалансі) і характеризується гострим дефіцитом маневрених 

потужностей. 

Структура генеруючих потужностей ОЕС України з точки зору 

забезпечення ефективного регулювання частоти і потужності в енергосистемі є 

вкрай неоптимальною, що обумовлено наступним:  

 значною часткою АЕС, які, згідно з технологічним регламентом 

безпечної експлуатації енергоблоків, використовуються для покриття базової 

частини графіку споживання та не залучаються до добового регулювання 

потужності;  

 зниженням маневреності енергоблоків ТЕС, які працюють на твердому 

паливі внаслідок зносу і старіння обладнання;  

 нерегульованим і змінним режимом роботи генеруючих потужностей, 

які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, що, в свою чергу, 

посилюється відсутністю засобів та підходів до прогнозування режимів їх 

генерації. 

Плановий баланс генерації і споживання за номінальної частоти 

забезпечується Оператором системи передачі під час узгодження добових 

графіків потужності електростанцій ОЕС, перетоків по внутрішнім перетинам 

ОЕС та узгодження графіків обміну потужністю з енергосистемами інших 

країн. У процесі роботи ОЕС відбуваються відхилення від номінального 

значення, як в нормальних режимах, під дією нерегулярних коливань 

навантаження і тимчасових порушеннях балансу, так і через аварійні зміни 

загального балансу потужності. Аварійні зміни загального балансу потужності 

виникають внаслідок аварійних вимкнень потужних енергоблоків, вузлів 

електроспоживання, ліній електропередач, трансформаторів тощо.  

Регулювання частоти та потужності має відновлювати баланс потужності в 

ОЕС і стабілізувати її частоту. 

При інтеграції ВДЕ важливо враховувати, що даним джерелам притаманна 

низька інертність, висока маневреність. У більшості випадків ВДЕ мають 

необхідні автоматичні регулятори збудження проте, переважно не обладнані 

системами керування частотою та активною потужністю. Зважаючи на те, що з 

часом, їх вплив на ОЕС ставатиме все більш вираженим необхідно розробити 
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ефективні підходи щодо залучення ВДЕ до процесів керування потужністю, з 

метою регулювання частоти в енергосистемі та перетоків в нормальних, 

аварійних та перехідних режимах. 

Змінний характер генерації електростанцій, які працюють на ВДЕ 

призводить до збільшення неконтрольованих перетоків потужності. Для того, 

щоб значення коефіціенту статизму залишалося у визначених межах (0.2 для 

нормальних та ускладнених режимів та 0.08 для аварійних) необхідно 

зменшувати значення максимальних перетоків потужності, для підвищення 

запасу стійкості енергосистеми. При цьому це призводить до зменшення 

ефективності використання перерізу, тобто до недозавантаження ліній 

електропередач. Обмеження та резервування потужності ВДЕ дозволяє 

зменшити рівень нерегулярних коливань за рахунок вирівнювання графіку 

генерування ВДЕ. 

Окрім нерегулярних коливань, викликаних змінним характером генерації 

ВДЕ, багатомашинним енергосистемам притаманна можливість виникнення 

асинхронного ходу та як результат випадіння із синхронізму генераторів [1]. 

Режим при якому спостерігається саморозгойдування є нестійким. Тому згідно 

з [1], в допустимих режимах, при проявах саморозгойдування необхідно 

вживати заходи по усуненню його причин. Розрізняють локальні коливання 

(між агрегатами) та міжсистемні коливання (між підсистемами енергосистеми). 

Зважаючи на вплив ВДЕ на постійну інерції енергосистеми, при інтеграції 

відновлюваних джерел необхідно забезпечити виключення можливості 

виникнення незгасаючих коливань та участі ВДЕ в саморозгойдуванні. 

Мережеві кодекси країн зі значною часткою ВДЕ в енергобалансі містять 

вимоги до систем ВДЕ, що прописують поведінку цих станцій притаманну 

синхронним агрегатам. Одна з найпоширеніших вимог – зберігати приєднання 

до мережі (синхронну роботу) та підтримувати генерування реактивної 

потужності під час раптових зменшень напруги на шинах приєднання. 

Аналогічна вимога стосується раптових зменшень частоти в енергосистемі. 

Системи ВДЕ повинні забезпечувати інерційних відгук подібний до відгуку 

синхронних агрегатів [2]. 

Зважаючи на відмінності в принципах генерування електричної енергії 

основними типами ВДЕ необхідно розробити підходи які б дозволяли 

ефективно виконувати вимоги мережевих кодексів та підтримувати ефективну 

роботу ВДЕ. 

Особливості функціонування розподіленого генерування, а особливо ВДЕ 

в умовах збільшення частки відновлюваної енергетики в енергобалансі ОЕС 

України, обумовлюють актуальність дослідження усталених та перехідних 

режимів функціонування ОЕС України. 
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Збільшення мобільності у всіх сферах життя суспільства в Україні вимагає 

створення сучасних транспортних коридорів між нашою країною та країнами 

Європейського союзу. Зростаючий пасажирообіг між регіонами різних країн 

обумовлює нові концепції при створенні електропоїздів, які в свою чергу 

забезпечать зростаючий попит населення в транспортних послугах в 

міжрегіональних перевезеннях. 

В роботі проведено огляд перспективних сучасних конструкцій 

електропоїздів змінного струму, як ті що діють на теренах України, так і 

перспективних аналогів зарубіжних країн, що можуть забезпечувати 

межрегіональні перевезення пасажирів. Зазначено, що найбільш перспективним 

тяговим приводом для таких поїздів є асинхронний тяговий привод. Проведено 

огляд конструкцій тягового асинхронного тягового приводу вітчизняного 

виробництва встановленого на дизель-поїзді ДЕЛ 02. В якості базової 

конструкції для подальших досліджень нами було обрано цей дизель-поїзд у 

моторному вагоні якого замість приводного модулю буде встановлено тягове 

обладнання електропоїзду змінного струму. Так на даху встановлюється 

струмоприймач та повітряний вимикач, а також розрадники. Під підлогою 

розташоване тягове обладнання – 4qs перетворювач, автономний інвертор 

напруги та тяговий трансформатор. 

Проведено розрахунок двигуна з рідкісним охолодженням. Застосування 

енергоефективного охолодження дало можливість знизити загальну масу 

активних матеріалів двигуна на 18% в порівняння з базовою конструкцією.  

Особливу увагу приділено моделюванню робочих характеристик 

асинхронного тягового двигуна на підставі основних положень що викладено у 

роботи [1]. Таким чином в роботі вирішена комплексна задача по створенню 

концепції міжрегіонального електропоїзду змінного струму з асинхронними 

тяговими двигунами.  
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Експлуатація забійних скребкових конвеєрів супроводжується 

заклинюванням робочого органу, внаслідок чого виникають динамічні 

навантаження, що призводять до підвищеного зношення обладнання, а також 

пориву ланцюга. Вимірювання цих навантажень на реальному обладнанні в 

умовах шахти ускладнене. Тому актуальною є задача дослідження роботи 

скребкового конвеєра на його комп'ютерній моделі. 

У доповіді наводиться опис розробленої комп'ютерної моделі скребкового 

конвеєра СР72, що дозволяє досліджувати динамічні процеси при пуску, роботі 

на певній швидкості транспортування, а також аварійному заклинюванні 

ланцюга. Робочий орган конвеєра в моделі представлений системою з 

зосередженими параметрами і складається з інерційних пружно-в'язких ланок, 

з'єднаних між собою. Кожна ланка характеризується сумарною масою mi 

(ланцюга, скребка та вантажу), пружністю k і в'язкістю ланцюга β. На кожну 

масу діють сили тертя ковзання вугілля по сталі з коефіцієнтом тертя Ψ, при 

похилій трасі – проекції сили тяжіння, а також пружно-в'язкі зусилля з боку 

сусідніх ланок. Рух робочого органу описується системою диференціальних та 

алгебраїчних рівнянь, на підставі яких складена структурна схема. Комп'ютерна 

модель конвеєра розроблена в додатку Simulink пакета математичного 

моделювання MATLAB. 

В результаті проведеного розрахунку отримані тривимірні просторово-

часові динамічні процеси швидкостей і зусиль в ланцюзі, за якими виконано 

аналіз впливу кінематичної схеми конвеєра на характер виникаючих 

навантажень. Побудовано узагальнюючі криві залежності максимальної 

величини динамічних зусиль в ланцюзі від місця і виду заклинювання. 

Визначено ділянки конвеєра, на яких заклинювання аварійнобезпечне. 
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За последнее десятилетие прослеживается тенденция к развитию 

электрического транспорта. Мировые гиганты автомобилестроения, такие как 

NISSAN, TOYOTA, TESLA успешно наполняют мировой авторынок своими 

электромобилями. В связи с этим на кафедре АЭМС НТУ «ХПИ» в 2011 году 

была открыта специальность «Компьютеризированные системы 

электромобилей» и началась разработка электромобиля на базе отечественного 

DAEWOO LANOS.  

Целью моей работы является разработка модели электромобиля с 

асинхронным электроприводом с применением векторного управления.  

Асинхронный электродвигатель был изобретен в 1889 году М. О. Доливо-

Добровольским, работавшим в Германии в электротехнической компании Т. 

Эдисона (с 1887 года фирма AEG). Несмотря на солидный возраст двигателя, 

его конструкция до сих пор существенно не изменилась. Двигатель имеет 

высокий КПД, прост, дешев и надежен, используется уже более 100 лет и 

является самым распространенным и массовым во всех отраслях 

промышленности. Изначально двигатель был сконструирован как 

неуправляемый по скорости. 

В 1963 году В. Н. Бродовский сформулировал принцип частотно-токового 

управления (скалярное управление током). В этом способе было предложено 

управлять моментом двигателя, связанно изменяя амплитуду и частоту тока 

статора. Математической основой скалярного регулирования являются 

уравнения, описывающие установившиеся режимы работы двигателя, то есть 

режимы, в которых скорость и момент нагрузки двигателя остаются 

неизменными. Естественно, что в динамических режимах при изменении 

скорости или нагрузки корректность математической модели скалярного 

управления нарушается. Это приводит к достаточно медленной реакции 

скалярных систем управления на быстрые воздействия. Именно это и является 

их основным недостатком. 

Например, в скоростном контуре при скалярном регулировании резкое 

изменение нагрузки приводит к забросам или провалам скорости. Дальнейшим 

шагом в развитии теории и практики управления двигателем явилось векторное 

управление. Его математическая основа – дифференциальные уравнения, 

описывающие электрическую машину одинаково корректно и в динамике, и в 

статике. 
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 а б 
Рис.1 - Векторная диаграмма взаимосвязи векторов состояний (а) и схема обобщенной 

машины во вращающейся системе координат (б) 

 

Момент при векторном управлении получают с помощью управления 

амплитудой и мгновенной фазой вектора тока статора или вектора статорного 

напряжения. В силу адекватности управления в динамике векторное 

управление, в отличие от скалярного, дает возможность строить 

высокодинамичные и прецизионные электроприводы переменного тока, 

обеспечивающие наивысшую точность и скорость регулирования. 

Немаловажным фактором выбора именно векторного управления 

двигателем является то, что для электромобиля важна не только скорость 

вращения вала двигателя, но и момент на нем. При помощи векторного 

управления возможна реализация прямого управления моментом (Direct Torque 

Control - DTC). 

Важность прямого управления моментом выходит из условий 

эксплуатации двигателя. Так как электромобиль может передвигаться по 

участкам дороги с плохим покрытием – момент сопротивления будет меняться. 

Системе управления необходимо обеспечить постоянство момента на валу 

двигателя, что в свою очередь обеспечит постоянство скорости преодоления 

препятствия и, соответственно, постоянство момента на приводных колесах 

электромобиля. 

Был проведен сравнительный анализ скалярного и векторного управлений, 

который показал следующее: при использовании данного типа управления 

достигается плавность хода даже на малых частотах, для регулирования 

скорости отпадает потребность в датчике скорости и повышается КПД за счет 

снижения потерь из-за намагничивания. 
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Вступ. ККД турбомашин визначається газодинамічною ефективністю 

елементів їх проточних частин, зокрема кільцевих перехідних і вихідних 

дифузорних каналів. Удосконалення аеродинаміки вихідних патрубків є одним 

із шляхів підвищення економічних показників турбомашин. У більшості 

випадків вихідні патрубки компресорів мають дифузори вісерадіального типу, в 

яких потік носить відривний характер. Як правило, у всіх конструкціях 

вихідних патрубків за останнім ступенем компресора є одна або дві випрямні 

решітки, які закручений потік за робочим колесом останнього ступеня 

компресора розвертають до осьового напряму [1]. У теперішній час для 

визначення параметрів потоку у дифузорних каналах широко 

використовуються сучасні CFD-програми [2-3]. 

У доповіді викладено результати розрахункових досліджень двох варіантів 

вихідних частин осьового компресора типу ГТ-6-750 з вісерадіальним 

дифузором на змінних режимах 

Мета роботи. Провести аеродинамічні розрахунки двох варіантів вихідних 

частин осьового компресора з вісерадіальним дифузором на змінних частотах 

обертання з метою визначення аеродинамічних характеристик і удосконалення 

вихідної частини осьового компресора. 

Загальна частина. Попередньо побудовано і розраховано в програмному 

комплексі AxSTREAM два варіанти осьового компресора с вихідним 

вісерадіальним дифузором.  

Особливості спроектованих варіантів: вихідна частина осьового 

компресора варіанту 1 містить робочу, дві випрямні решітки і вісерадіальний 

дифузор, вихідна частина варіанту 2 містить тільки робочу решітку і 

вісерадіальний дифузор, випрямні решітки видалені. Початковими умовами 

були геометричні та граничні умови.  

Після розрахунку геометрію останнього ступеня компресора з дифузором 

експортовано в програмне забезпечення 3D Solver, де накладено сітку з 

примежовим шаром.  

Умовами розрахунку були масова витрата повітря, номінальна частота 

обертання, повні тиск та температура на вході в робочу решітку останнього 

ступеня та швидкість в циліндричній системі координат. Для визначення 

діапазону частот застосовано вихідні трикутники швидкостей на середньому 
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перерізі робочої решітки останнього ступеня осьового компресора, в яких кут 

виходу потоку α0 варійовано на Δα = ±5º. Для оцінки ефективності варіантів 

розраховано коефіцієнти повних, внутрішніх втрат та втрат з вихідною 

швидкістю. 

При зміні частоти обертання n випрямний апарат працює з кутами атаки, 

при цьому утворюються відривні явища, що негативно впливає на розподіл 

потоку по вихідному каналу.  

Результати розрахунку варіанта 1 показали, що зі збільшенням n 

коефіцієнти повних втрат різко збільшуються, що обумовлено значним 

зростанням відривних явищ і підвищеним рівнем нерівномірності поля 

швидкостей. Зі зменшенням n потік має кращий розподіл та заповнення по 

каналу.  

Загальний рівень втрат нижчий, на увігнутій поверхні лопаток 

утворюються відривні явища, але відрив потоку носить обмежений характер. 

Варіант 2 нечутливий щодо зміни режиму роботи. Слід відзначити, що при 

зменшенні n загалом знижуються коефіцієнти внутрішніх втрат і рівень 

нерівномірності поля швидкостей. 

Висновки. За результатами аеродинамічних розрахунків двох варіантів 

вихідних частин осьового компресора з вісерадіальним дифузором встановлено, 

що загальний рівень втрат у варіанті 2 переважно менший, ніж у варіанті 1. При 

високих частотах обертання коефіцієнти втрат нижчі в 1,2-1,6 рази. Визначено, 

що варіант 2 без випрямних решіток нечутливий до зміни режиму роботи. 

Пропонується для даного типу вихідної частини відмовитися від 

випрямних апаратів і, таким чином, знизити коефіцієнти втрат вісерадіального 

дифузора та поліпшити характеристики компресора на змінних режимах. Це 

також зменшує металоємність та вартість осьового компресора і спрощує його 

конструкцію. 
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Подсистема приема, записи и обработки сигналов на промежуточной 

частоте (ПЧ) была разработана и внедрена в состав радиоприемной системы 

радара некогерентного рассеяния (НР) Института ионосферы НАН и МОН 

Украины с целью расширения возможностей радара и повышения точности 

измерения параметров ионосферы [1]. Использовать такую подсистему, которая 

работает в режиме реального времени с большим объемом данных и требует 

высокого быстродействия, позволил современный уровень вычислительной 

техники. Подсистема оперирует данными, оцифрованными непосредственно на 

выходе усилителя ПЧ с частотой около 4 МГц. Импульсы опроса АЦП 

формируются из сигнала синхронного гетеродина. Их частота следования в 

4 раза больше центральной частоты спектра сигнала на ПЧ при доплеровской 

добавке, равной нулю, т.е. при отсутствии радиального движения ионосферной 

плазмы (или другого объекта). Новая подсистема позволяет исключить ряд 

недостатков, вызванных аппаратурными факторами и присущих действующей 

системе выделения квадратурных сигналов и их обработки на низкой частоте [1]. 

Целью работы является разработка гибкого алгоритмического и 

программного обеспечения, позволяющего оценивать параметры 

радиолокационных сигналов, выделенных на ПЧ радиоприемного устройства, в 

частности, НР сигнала, для дальнейшего расчета параметров ионосферы и/или 

летательных объектов. 

Работа с сигналом на ПЧ включает следующие этапы:  

запись: оцифровка и запись на диск выборок сигнала на ПЧ для всех 

радиолокационных разверток в течение каждого сеанса измерений 

длительностью 1 мин с возможностью их размещения в базе данных [2];  

контроль: просмотр записанных данных в виде радиолокационных 

разверток;  

обработка: оценка ординат набора корреляционных функций (КФ) 

сигнала на выходе приемника, отбраковка помех, усреднение по времени 

(обычно 15 минут), определение параметров НР сигнала исключением 

аппаратурного и космического шума, учет аппаратурных факторов, в том 

числе, характеристики восстановления антенного коммутатора по окончании 

зондирующего сигнала, вычисление параметров ионосферной плазмы. 

mailto:your@email.com
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Для контроля работы подсистемы и оценки качества измерений была 

разработана программа просмотра данных на ПЧ, интерфейс которой 

представлен на рис. 1, а. Программа позволяет вывести на экран произвольный 

участок любой радиолокационной развертки, а также мощность смеси 

полезного сигнала и шума. Для различных случаев применения предусмотрена 

возможность выбора единицы шкалы абсцисс в виде номера выборки сигнала, 

времени радиолокационной задержки или соответствующей ему высоты. 
 

 
   а         б 

Рис. 1 – Интерфейсы программы просмотра оцифрованного сигнала на ПЧ (а) и 

программы обработки данных (б) 
 

Разработанная программа обработки данных на ПЧ позволяет оценить 

ординаты КФ НР сигнала с произвольным шагом по высоте и задержке с 

учетом эффекта импульсного объема распределенной цели и характеристики 

антенного коммутатора, провести необходимое временное накопление с 

автоматическим удалением когерентных отражений с заданным доверительным 

интервалом. Рассчитанные значения высотных (h) профилей таких параметров, 

как отношение сигнал/шум q, эффективная площадь сечения рассеивающего 

объема qh
2
 и вертикальная составляющая движения ионосферной плазмы Vz 

сохраняются в файлах текстового формата для дальнейшей обработки и 

визуализации. Интерфейс программы обработки данных показан на рис. 1, б.  

Программное обеспечение написано с использованием свободно 

распространяемого компилятора FPC языка программирования Object Pascal и 

позволяет скомпилировать выполняющие файлы для всех популярных платформ. 
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Ефективним структурним засобом підвищення швидкодії і точності 

управління механізмами подачі (МП) металорізальних верстатів з ЧПУ при 

збереженні необхідних силових впливів на об'єкт управління може служити 

застосування багатоканальних диференціальних стежачих електроприводів 

(ЕП), побудованих і функціонуючих по ітераційного принципу [1,2]. Разом з 

тим, в роботах [1,2] не проведене дослідження ітераційних приводів з 

урахуванням компенсаторів динамічного взаємовпливу каналів (ДВВК) по 

навантаженню і не виконано моделювання і дослідження найбільш 

перспективного (для важких верстатів) триканального диференціального ЕП 

МП з типовим налаштуванням каналів управління і компенсацією ДВВК.  

В роботі отримана математична модель, структурно-функціональна (рис. 

1) і структурно-алгоритмічна схеми компенсованого ітераційного 

триканального ЕП МП з двома механічними диференціалами МД1 і МД-2 і 

СПР-налаштуванням каналів управління стосовно до подачі робочого органу 

(РО) важкого багатоцільового верстата типу «горизонтальний обробний центр 

моделі ІР1600МФ4». За структурним схемам в ПКМ «Matlab» розроблена 

імітаційна комп'ютерна модель, на підставі якої виконані дослідження 

динамічних характеристик пропонованого триканального ЕП і порівнюваного 

одноканального (автономного) типового ЕП подачі, що застосовується на 

верстатах даного типу. Основні результати досліджень наведені у висновках. 

Висновки. 1. У зоні малих переміщень РО (до 1 мкмРОS  ) час 

регулювання перехідних процесів (ПП) в триканальний ЕП в порівнянні з 

традиційним одноканальним ЕП може бути зменшено більш ніж в 4,5 рази, а в 

зоні середніх переміщень (до 0,05 ммРОS  ) – більш ніж в 1,13 рази.  

2. При відпрацюванні періодично змінюючих керуючих сигналів подачі 

невеликої амплітуди (до 1 ммРОS  ) високі точності можливості триканальної 

системи управління проявляються в найбільш повній мірі. Це обумовлено 

значним розширенням смуги пропускання п,3  триканального ЕП. Так, в зоні 

малих переміщень РО (до 0,4 мкмРОS  ) можливо отримати п,3 728 рад/с   

(115,86 Гц), що забезпечує розширення смуги відтворюваних частот в 

порівнянні з одноканальним ЕП в 2,57 рази. 
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Рисунок 1 - Узагальнена структурно-функціональна схема ітераційного триканального 

диференціального ЕП МП і відповідного одноканального (автономного) 

 

3. У зоні малих, середніх і, частково, великих переміщень РО 

( 0 1 ммРОS  ) підключення до системи управління блоку компенсаторів ДВВК 

по навантаженню зменшує (в порівнянні з його відсутністю) в середньому на 20 

÷ 30% час регулювання ПП в приводі.  

Отримані результати підтверджують доцільність застосування ітераційних 

триканальний систем для управління диференціальними ЕП подачі прецизійних 

металорізальних верстатів з істотно інерційними об'єктами управління.  
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В останні декілька десятиліть спостерігається стійкий перехід від 

транспорту з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до електродвигунів, 

включаючи поїзди, кораблі та електромобілі (EV – Electric Vehicles). Перевагою 

використання електромобілів є значне зменшення витрат на енергоресурси, а 

також можливе зменшення витрат на ремонт і технічне обслуговування у 

порівнянні зі звичайними автомобілями. Практично у всьому світі 

електроенергія на сьогодні є найдешевшим енергоресурсом, що застосовується 

для транспортних засобів. Так, наприклад, електромобілі Tesla на 100 км в 

середньому споживають 17 кВт·год, в той час, як «бензинові» автомобілі в 

середньому споживають 7 літрів палива на 100 км. В Україні електроенергія 

коштує 1,68 грн за 1 кВт·год, а паливо – 1,14 $ за літр. 

Робота спрямована на огляд технічних характеристик електромобілів та 

пошук шляхів їх підвищення. 

Одним з ключових елементів, що визначає перспективи розвитку 

електромобілів, є акумуляторна батарея. Саме від акумуляторної батареї в 

найбільшій мірі залежить, з одного боку, потенційна дальність пересування 

електромобілів на одній зарядці, з іншого боку – різниця в ціні з традиційними 

автомобілями з ДВЗ. 

Існує тенденція зменшення вартості Li-ion батарей. За існуючими 

пронозами в 2030 році вартість електромобіля буде меншою, ніж вартість 

автомобіля з ДВЗ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Залежність вартості електромобілів та комплектуючих за роками: 

1 – автомобіль з ДВЗ; 2 – батарея; 3 – трансмісія; 4 – комплектуючі EV 
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У стандарті IEC 62196, чинному в Європі, виділено такі режими заряду. 

Тип 1. Пряме пасивне підключення до електромережі змінного струму. 

Підключення не вимагає додаткових керуючих пристроїв. Це домашній заряд 

від стандартної розетки з простим подовжувачем, без будь-яких заходів 

безпеки. Заряд здійснюється змінним струмом 16 А і напругою 230 В з піковою 

потужністю до 3,3 кВт. 

Тип 2. Пряме підключення транспортного засобу до мережі живлення 

змінним струмом, тобто заряд в домашніх умовах від звичайної розетки, але з 

використанням спеціального адаптера, що входить до комплекту з новим 

електромобілем. Цей адаптер забезпечує заземлення, захист від різкого 

перепаду напруги, температурний захист. Адаптери Mode 2 гарантують 

середній рівень безпеки та є мінімальною нормою для заряду авто. Заряд 

здійснюється змінним струмом до 32 А і напругою 230 В з піковою потужністю 

до 7,4 кВт. 

Тип 3. Активне підключення електромобіля до дротової зарядної станції 

змінного струму із заземленням і приладами керування, а також адаптером з 

додатковими струмопровідними жилами. Заряд здійснюється 3-фазним змінним 

струмом до 63 А, напругою 400 В, з піковою потужністю до 43 кВт. 

Тип 4. Підключення електромобіля до дротової станції постійного струму. 

Обладнання для заряду електромобілів є проміжною ланкою між джерелом 

живлення та зарядним портом транспортного засобу. Його роль полягає в тому, 

щоб подати постійний струм в автомобіль безпечно та швидко. У зарядних 

станціях постійного струму зарядний пристрій є частиною станції, а не 

автомобіля. Швидкий заряд постійним струмом допускає зарядний струм до 

500 А напругою 400÷500 В з максимальною піковою потужністю до 250 кВт. 

Одним з найважливіших показників електромобілів є зарядно-розрядні 

характеристики акумуляторних батарей та їх зарядних пристроїв. Це пов’язано 

з максимальною дальністю ходу за один заряд акумулятора та ККД, тобто 

фактичними фінансовими витратами на електроенергію. Найбільш популярною 

процедурою заряду акумулятора є метод постійної напруги з постійним 

струмом (CC-CV, тобто Constant Current - Constant Voltage). Основна ідея 

методу CC-CV полягає в тому, що акумулятор заряджається постійним 

максимальним струмом, який зазвичай визначається виробником елемента, до 

деякої напруги відсічення, а потім заряджається при цій напрузі, поки 

споживання струму не зменшиться приблизно до 0.1C або менше, 

забезпечуючи повний заряд. 

Електромобілі є перспективним напрямком розвитку інфраструктури та 

транспорту. Майже всі міжнародні автомобільні корпорації (BMW, Opel, 

Mercedes, Tesla, Nissan і т. п.) інвестують суттєві кошти в розвиток 

електромобілебудування. В існуючих зарядних пристроях при значних 

значеннях струму заряду (типу 4) виникають великі втрати електроенергії, тому 

актуальним є питання розвитку власних технічних рішень щодо покращення 

технічних характеристик зарядних станцій для електромобілів. 
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Електрична машина із поперечним магнітним полем (ТFM) була 

запропонована В.М. Морді у 1895 році. Відмінними особливостями ТFM є 

високий питомий момент та відносна простота конструкції. Ці машини 

виготовляються із циліндричним або дисковим ротором. У цій роботі було 

проведено дослідження двофазної, дискової конструкції TFM. У ній на статорі 

закріплені П-подібні осердя, у пази якого вкладається обмотка у вигляді 

циліндра. На диск ротора наклеєні постійні магніти із полярністю у шахматній 

послідовності, який закріплюється між двома фазами статора. Ця конструкція 

машини є базовою для електромагнітного аналізу, який було проведено у 

програмному пакеті Ansys Maxwell. Після проведеного аналізу було отримано 

величину ЕРС машини – 14 В амплітудного значення (Рис.1, гр.1). Розрахунок 

було проведено для генераторного режиму роботи TFM при 300 витках у 

котушці та частоті обертання ротора 20 об/хв. Надалі була запропонована 

конструкція TFM із магнітними шунтами у міжполюсному проміжку (Рис.2,а), 

яка показала кращі результати по магнітному насиченню полюса магнітним 

полем та значення ЕРС у 24 В (Рис.1, гр.2). Пізніше була запропонована 

радикально нова конструкція TFM, я укій замінено магнітні шунти статора – 

додатковими П-подібними осердями, перевернутими на 180 градусів (Рис.2,б). 

У наслідок наявності цих осердь з’явилася необхідність додаткових роторів із 

постійними магнітами з обох сторін статора. Така особливість збільшила 

активну довжину машини на 25%, проте ЕРС при тих же параметрах TFM (300 

витків, n=20 об/хв) збільшилася у двічі до 49 В амплітудного значення (Рис.1, 

гр.3). 

 
Рис. 1 – ЕРС TFM у генераторному 

режимі роботи 

Ри

с.2 – Конструкції TFM для дослідження: а – 

TFM із шунтами; б – TFM із додатковими П-

подібними осердями статора 
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Бурхливий розвиток у нашій країні мікропроцесорної техніки релейного 

захисту і протиаварійної автоматики (РЗА) з одного боку призвів до значного 

підвищення її технічної досконалості, а з іншого - до зниження надійності 

зазначених систем. Так введення в експлуатацію складних сучасних пристроїв 

РЗА, виконаних із застосуванням інтегральних мікросхем (ІМС) і 

мікропроцесорної техніки призвело до додаткового збільшення числа відмов, в 

результаті чого для окремих складних комплексів протиаварійної автоматики 

кількість неправильних дій наразі досягає 20%, що істотно знижує надійність 

роботи енергосистем і може привести в ряді випадків до важких аварій. 

Дослідженню питань підвищення ефективності і надійності роботи систем 

РЗА присвячено багато наукових робіт [1, 2].  

Деякі фахівці бачать вихід із ситуації у використанні мікропроцесорної 

техніки РЗА виробництва провідних фірм Західної Європи (ABB, Siemens, 

Schneider Electric і т.д.), які характеризуються високими показниками якості та 

надійності роботи [3, 4].  

Однак, опит експлуатації цих пристроїв ставить під сумнів впевненість у 

ефективності такого виходу з положення, що склалося. В цілому, зазначені 

комплекти РЗА дійсно мають більш високу надійність, ніж вітчизняні. Це перш 

за все обумовлюється майже повною відсутністю втручання обслуговуючого 

персоналу в роботу зазначених пристроїв РЗА з моменту виконання пуско-

налагоджувальних робіт до їх планової заміни, терміни якої є значно 

коротшими ніж у вітчизняних аналогів, а також більш високою апаратною 

надійністю [5]. Однак, навіть ці системи РЗА відмовляють в середньому в 5% 

випадків, що всього в 2 рази менше середніх вітчизняних показників для 

пристроїв, побудованих на базі ІМС, при тому, що для електромеханічних 

систем релейного захисту цей показник сягає 0,4-0,6%. 

http://teacode.com/online/udc/61/613.648.html
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У зв'язку з вищезазначеним є доцільною робота над створенням нових 

методів і засобів підвищення надійності систем РЗА як на базі 

мікропроцесорної техніки, так і на отримавших значне поширення пристроях, 

побудованих на ІМС середнього рівня інтеграції. 

Перспективним напрямком підвищення надійності систем РЗА 

представляється комбінація використання більш досконалих систем 

діагностики та впровадження різних видів надмірності, зменшення обсягу 

втручання персоналу в роботу пристроїв РЗА, застосування більш надійних 

компонентів. 

Так традиційні регулярні перевірки і відновлення РЗА обслуговуючим 

персоналом у даному випадку не можуть дати повноцінного вирішення 

поставлених завдань, як внаслідок значної кількості помилок персоналу в 

процесі їх виконання, так і через невисоку схемну надійність та низьку 

ремонтопридатність самих мікропроцесорних пристроїв РЗА. 

Також на сьогодні актуальною задачею щодо забезпечення надійної та 

безвідмовної роботи систем РЗА є впровадження автоматизованих і 

автоматичних діагностичних пристроїв і систем, призначених для перевірки 

справності пристроїв РЗА без виведення з роботи діагностуємого комплексу, 

використання котрих має значно зменшити потік відмов та знизити матеріальні 

та часові витрати на обслуговування. 

 

Список літератури: 

1. Gurevich, V. Digital Protective Relays: Problems and Solutions / V. Gurevich // New York, 

2010. – 404 p. 

2. Бунько, В. Я. Аналіз методів та засобів підвищення надійності елементів релейного 

захисту / В. Я. Бунько // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – 

№ 3/1(23). – С. 26-30. 

3. Гуревич, В. И. Уязвимости микропроцессорных реле защиты. Проблемы и решения / 

В. И. Гуревич // Москва, 2014. – 256 с. 

4. Нудельман, Г., Шалин, А. Микропроцессорные системы РЗА. Оценка эффективности 

и надежности / Г. Нудельман, А. Шалин // Новости электротехники. – 2008. – № 3 (51). – 

[Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.news.elteh.ru/arh/2008/51/11.php. 

5. Федосов, А. Н., Пусенков, Е. В. Проблемы, возникающие при внедрении 

микропроцессорной техники в системах противоаварийной автоматики / А. Н. Федосов, 

Е. В. Пусенков // Электрические станции. – 2009. – № 12. – С. 40-41. 

https://www.crcpress.com/Digital-Protective-Relays-Problems-and-Solutions/Gurevich/p/book/9781439837856


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 235 

УДК 621.316 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНОГО ВЕРСТАТА 

 

Д. О. НАЗАРЕНКО 
1 

 
1
магістрант кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи», НТУ  «ХПІ», 

Харків, УКРАЇНА 

 

В даний час в машинобудуванні та інших галузях промисловості ще 

більше широко використовуються металорізальні верстати та різні технологічні 

установки, оснащені застарілим електрообладнанням і системами 

автоматичного управління. При цьому механічна частина установок, вартість 

яких становить більшу частину загальної вартості технологічних установок, 

схильна до морального та фізичного старіння, ніж електрообладнання і 

пристрої автоматики, які безперервно вдосконалюються і змінюються набагато 

швидше. 

У роботі буде проведена модернізація заводської системи керування. 

Об'єктом досліджень є  електропривод карусельного верстата моделі 15-94 на 

базі системи тиристорний  перетворювач - двигун постійного струму 

незалежного збудження. 

Буде проведений розрахунок параметрів, розраховані механічні 

характеристики електроприводу для розімкнутої і замкнутої систем 

регулювання, проведено узагальнений аналіз перехідних процесів у всіх 

режимах роботи. Метою модернізації є скорочення експлуатаційних витрат за 

рахунок виключення з системи дорогого генератора. А так же покращення 

регулюючих характеристик електроприводу. 
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На сьогоднішній день згідно міжнародному стандарту МЕК 61400-27-1 [1] 

пропонуються чотири стандартні моделі ВЕТ які є широко вживаними і 

незалежними від будь якого виробника їх обладнання: 

Тип 1 ВЕУ з фіксованою частотою обертання й асинхронним генератором, 

безпосередньо приєднаним до мережі – тобто без перетворювача напруги. Тип 

2 Вітряна турбіна з частково змінною частотою обертання, що з’єднана з 

асинхронним генератором з фазним ротором, має регулювання кута нахилу 

лопатей та змінний опір ротора. Тип 3 Вітряна турбіна з змінною швидкістю 

обертання з асинхронним генератором, у якого статор приєднується до мережі 

напряму, а фазний ротор через випрямний перетворювач потужності. Цей тип 

зазвичай називають вітряною турбіною з асинхронним генератором подвійного 

живлення. Тип 4 Вітряна турбіна з змінною швидкістю обертання з 

синхронним генератором, який підключено до мережі через повномасштабний 

перетворювач потужності. В Україні на більшості існуючих ВЕС та тих, що 

плануються до будівництва, передбачено використання сучасних вітрових 

енергетичні турбіни (3 і 4 типу), частота обертання роторів генераторів яких 

відокремлена інверторами від частоти електричного струму загальної мережі. 

Велике розповсюдження прийняли в Україні установки Vestas – де 

використовуються синхронні генератори зі збудженням від постійних магнітів. 

Їх недоліки: необхідність в придбанні дорогих постійних магнітів, технологія 

яких до кінця в Україні не відпрацьована, висока вартість та  відсутність 

вітчизняної бази виробництва.  

Вирішенням цієї проблеми може слугувати використання ВЕУ 3 типу, а 

саме вітроелектричні установки німецького виробника фірми Fuhrländer. 

Переваги використання ВЕУ німецького виробника Fuhrländer: 

вітроенергетичні установки фірми Fuhrländer збираються на території України в 

місті Краматорськ, Донецької області, що, в свою чергу, зменшить втрати на 

транспортування ВЕУ до місця будівництва ВЕС, для збудження асинхронного 

генератора на базі машини подвійного живлення, використовується реактивна 

потужність, яка береться із електричній мережі, що посприяє додатковому 

розвантаженню електричній мережі від реактивної потужності. 
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Сокращение запасов топлива, возрастание потребления создания 

электроэнергии в современном сообществе заставляет искать и решать 

проблемы использования электрооборудования (ЭО) с минимальными 

потерями. По разным оценкам, десятая часть всей производимой в мире 

электроэнергии теряется. Между тем уже почти сто лет хорошо известно, как 

можно избежать этого. Достаточно использовать сверхпроводники, 

обладающие при низких температурах нулевым сопротивлением. Поэтому стал 

вопрос разработки и использования возможностей сверхпроводимости для 

электроэнергетики – наиболее энергоемкого и востребованного направления.  

При выборе конкретных технических решений следует помнить, что при 

создании криогенного и сверхпроводникового ЭО важным вопросом является 

выбор материалов, т.к. они существенно меняют свои свойства при низких 

температурах. Необходимы дополнительные исследования и тесты по 

подтверждению возможности использования предлагаемого материала при 

сверхнизких температурах, определение основных электротехнических 

характеристик при глубоком охлаждении. Для вращающихся электрических 

машин задача выбора материала является первоочередной, т.к. в них к 

температурным нагрузкам добавляются механические.  

Сильноточные сверхпроводниковые технологии в настоящее время вышли 

на уровень, на котором при их использовании возможно создание нового 

поколения электроэнергетического оборудования, существенно 

превосходящего оборудование традиционного (резистивного) исполнения за 

счет более высокой эффективности, возможности уменьшения в два-три раза 

массогабаритных показателей и, соответственно, материалоемкости и 

энергозатрат на изготовление. Возможно повышение надежности и срока 

службы до требований электроэнергетики XXI столетия, возможен учет 

характеристик энергосистем. В экологическом отношении сверхпроводниковое 

ЭО безопасно, в экономическом отношении сверхпроводники стали вполне 

доступны – стоимость сверхпроводников при массовом производстве не 

превышает10-15 долл. за 1 кА∙м. К настоящему времени прошли успешное 

испытание образцы электротехнического оборудования в сверхпроводниковом 

исполнении, в первую очередь, на базе высокотемпературных 

сверхпроводников: созданы экспериментальные образцы электрических машин 

мощностью в несколько мегавольт-ампер, трансформаторы мощностью до 1,5 

mailto:zurbagan8454@gmail.com
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MB∙А, участки кабельных линий электропередачи, рассчитанные на мощность 

до 440 MB∙А, и сверхпроводниковые токоограничители мегавольтамперного 

диапазона. Учитывая накопленные ранее знания и опыт по созданию 

промышленных образцов электротехнического оборудования на основе 

высокотемпературных сверхпроводников, можно утверждать, что в XXI веке 

начнется промышленное производство и комплексное освоение нового 

поколения сверхпроводникового электротехнического оборудования. 

Ожидается, что процесс вхождения сверхпроводникового оборудования в 

промышленность будет эволюционным, но с заметной скоростью нарастания. 

Широкое применение сверхпроводникового электротехнического 

оборудования, как при генерации электроэнергии, так и при ее транспортировке 

и потреблении позволит увеличить эффективность использования 

электроэнергии на 5-7%, а, следовательно, практически на эту же величину 

сократить потребление первичных энергоносителей, которыми 

преимущественно являются органические топлива. Изменение технологий 

определит не только экономию первичных энергоносителей. Преобразование 

непосредственно коснется всех областей деятельности, где в больших 

масштабах находит применение электротехническое оборудование: 

электроэнергетика, машиностроение, металлургия, горнодобывающая и 

перерабатывающая промышленности, наземный, морской и воздушный 

транспорт, атомная промышленность. Применение сверхпроводников в 

системах возбуждения мощных электрических машин позволяет увеличить их 

предельную мощность, уменьшить массу и габариты, увеличить КПД. 

Перспективно применение сверхпроводниковых электрических машин в 

составе тяговых передач наземных колесных транспортных средств 

(локомотивов, мощных электромобилей) и в системах электроприводов 

оборудования морских судов [1].  

Сегодня сверхпроводимость используют на транспорте (монорельсы), в 

медицине (различные датчики, снимающие магнито-кардиограммы и магнито-

энцефалограммы), ее используют при производстве ускорителей и при 

постройке термоядерных реакторов. Несомненно, что использование 

сверхпроводимости будет в ближайшие годы расширяться. Например, для 

создания компьютеров следующего поколения (квантовых компьютеров) 

применение сверхпроводимости обязательно. Наиболее ощутимый эффект 

принесет комплексное использование сверхпроводникового оборудования, 

например, для электростанций. Электроэнергия при этом станет более дешевой, 

работа оборудования – более надежной, спокойнее станет экологическая 

ситуация на стадии производства и эксплуатации ЭО. Сверхпроводимость 

позволит создать качественно новый вид всего электротехнического 

оборудования. 
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Реконструкція діючих об'єктів у всіх галузях народного господарства, у 

тому числі у тваринництві, у теоретичному і прикладному аспектах завжди 

розглядалася як один з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу 

і підвищення ефективності виробництв на основі їх технічного та 

технологічного переозброєння. Необхідність систематичної роботи з 

реконструкції об'єктів тваринництва визначається їх технологічними та 

структурними особливостями, що виражаються в різних термінах служби 

основних і допоміжних приміщень, технологічного устаткування, систем 

автоматизації та контролю. На сучасному етапі необхідність реконструкції 

обумовлюється крайнім занепадом економічного стану галузі і фінансовою 

неспроможністю господарств. Реконструкція об’єктів тваринництва повинна 

базуватися на використанні передових технологій і систем машин, 

здійснюватися відповідно до розроблювальних типових і експериментальних 

проектів та враховувати фінансовий стан товаровиробників, особливості зон, 

забезпеченість кадрами і т.п. З обліком відзначеного, реконструкція може 

здійснюватися з різною глибиною і використанням наявних досягнень науково-

технічного прогресу.  

Ріст поголів’я і підвищення продуктивності тварин визначається не тільки 

створенням кормової бази, але й умовами їхнього змісту. У сучасних 

тваринницьких приміщеннях необхідний мікроклімат забезпечують за 

допомогою автоматизованих вентиляційно-опалювальних установок (ВОУ).  

В умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів необхідність економії і 

раціонального використання теплоти висуває підвищені вимоги до 

вентиляційно-опалювальних установок, режими роботи яких визначають не 

тільки якість підтримки нормованих параметрів мікроклімату, але й витрата 

теплової енергії.  

Уже в перших досвідах практичного застосування цього практичного і 

доступного способу підігріву припливного повітря за рахунок біологічної 

теплоти тварин, що витягає в теплообмінниках-утилізаторах з повітря, що 

видаляє, були виявлені деякі труднощі. Основні з них - забивання витяжних 

каналів утилізатора пилом, їхнє обмерзання при низьких температурах 

зовнішнього повітря, зростаючі вимоги до кваліфікації обслуговуючого 
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персоналу - доводиться вирішувати авторам сучасних конструкцій утилізаторів. 

У дослідженнях енергозберігаючих систем вентиляції в останні роки чітко 

проглядається дві тенденції. [2] 

Перша з них ґрунтується на прагненні до мінімізації витрат на 

експлуатацію теплообмінних систем вентиляції в цілому. Практично для цього 

необхідно розробити прості в експлуатації та порівняно виготовлені недорогі 

утилізатори теплоти, що забезпечують зниження річних витрат енергії на 

підігрів припливного повітря на 30-40%. Основна мета застосування подібного 

устаткування – зниження встановленої потужності конвекційних 

повітронагрівачів, підвищення їх ККД, а також зниження пікових навантажень, 

яке дозволяє поліпшити економічні показники інших технологій.  

Друга тенденція полягає в створенні компактних високоефективних 

утилізаторів, що дозволяють повністю компенсувати дефіцит теплоти 

приміщень у холодний період року. Обов'язковою умовою при цьому служить 

захист теплопередаючих поверхонь від забруднення і обмерзання при високому 

рівні автоматизації всього технологічного процесу, так як і у першому випадку, 

повинне звести до мінімуму витрат на експлуатацію систем. 

Одним з високотехнологічних елементів сучасних вентиляційних 

агрегатів, є рекуперативні теплообмінники. 

Застосування рекуператорів при створенні мікроклімату є популярним 

способом збереження енергії в області вентиляції повітря. Всі пристрої цього 

типу поділяються на роторні та пластинчасті. Для забезпечення мікроклімату 

оптимальним варіантом є встановлення припливно-витяжної системи з 

роторним рекуператором. Роторні регенеративні теплообмінники зворотного 

отримання тепла забезпечують передачу тепла та частково - вологості. 

Передача тепла та вологості відбувається на роторі, який однією своєю 

частиною входить в потік теплого витяжного повітря, а другою – в потік 

припливного. При обертанні ротора, теплообмінна поверхня теплообмінника 

поперемінно проходить в потоці витяжного і припливного повітря, в результаті 

чого відбувається передача тепла і вологості. [1,3] 
Крім використання в складі централізованих вентиляційних установках, 

великий практичний інтерес рекуперативні теплообмінники представляють самі 

по собі як найбільш доступний засіб впровадження енергозберігаючих 

технологій при реконструкції існуючих систем вентиляції шляхом здійснення 

обміну теплом між потоком і витяжкою. Установка рекуперативного 

теплообміну при цьому принципово можлива без заміни основних вузлів 

існуючої системи. 
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Теория фрикционных автоколебаний в механических системах была 

развита, однако получить точное аналитическое описание зависимости 

коэффициента трения от влияющих на него факторов сложно. Учеными при 

исследовании явления автоколебаний в электромеханических системах с 

упругой связью используются различные виды характеристик трения: 

кинетическая характеристика трения представленные на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Характеристики трения, используемая, при исследовании авто 

колебательных режимов 

Передаточные функции электромагнитного и механического 

преобразования энергий в одномассовой электромеханической системе в 

безразмерных параметрах, имеют вид, показанный ниже: 
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Структурная схема одномассовой  электромеханической системы 

представлена на рис. 2, а переходные процессы с линейной механической 

характеристикой нагрузки – на рис.3. 
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Рис. 2 – Структурная схема одномассовой электромеханической системы 

в обобщенных параметрах 
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Рис. 3 – Переходные процессы в системе по структурной схеме рис. 2:  

а) момент электропривода; б) скорость электропривода 

В случае нелинейности механической характеристики нагрузки (рис.1) 

динамика одномассовой электромеханической системы изменяется. При 

движении рабочей точки по механическим характеристикам на которых на 

восходящих участках система устойчива, а на «падающем» – система не 

устойчивая, будет приводить к возникновению автоколебаниям, представленых 

на рис.4. 

  

а) б) 
Рис. 4 – Переходные процессы и механические характеристики в разомкнутой одномассовой 

электромеханической системе с нелинейным трением 

 

Выводы. В одномассовой электромеханической системе в случае 

линейных механических характеристик будут наблюдаться расходящиеся 

процессы. При учете нелинейности расходящиеся процессы будут приводить к 

возникновению автоколебаний.
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Необходимость применения асинхронизированных турбогенераторов 

(АСТГ) возникла в 90-х годах прошлого столетия, когда из-за спада 

промышленного производства снизилась мощность, передаваемая по линиям 

электропередач (ЛЭП), что привело к увеличению напряжения в 

высоковольтных сетях (220-500 кВ) за счет генерирования линиями реактивной 

мощности. Так, в линиях 500 кВ напряжение достигало 540 кВ (при 

допустимом значении 525 кВ). Повышение напряжения приводит к износу и 

сокращению срока службы изоляции трансформаторов, автотрансформаторов, 

выключателей, разъединителей и т.д.. Обычно для снижения напряжения: 

– отключают слабо загруженные ЛЭП, но это снижает надежность 

энергосистемы и ухудшает электроснабжение потребителей; 

– используют регулирование напряжения трансформаторов под нагрузкой; 

– устанавливают шунтирующие реакторы; 

– переводят синхронные турбогенераторы (ТГ) в режим потребления 

реактивной мощности (в режим недовозбуждения). Это наиболее действенный 

способ снижения напряжения, но также снижается и срок работы ТГ: в 

торцевых зонах возникает избыточный нагрев и «распушивание» зубцов, что 

приводит к авариям, к увеличению количества и продолжительности ремонтов. 

Эффективным способом решения этой проблемы является использование 

на станциях АСТГ. АСТГ от синхронных ТГ отличаются тем, что магнитное 

поле, созданное обмоткой возбуждения, перемещается относительно ротора, 

который собственно его и создает. В некоторой степени это похоже на работу 

асинхронного генератора, но в АСТГ перемещение поля ротора является 

управляемым и создается посторонним источником. 

Особенностью АСТГ является то, что ЭДС создается суммарным потоком 

от тока статора и потоком, созданным током ротора. ЭДС, которая 

индуктируется в роторе, вычитается из напряжения, приложенного к обмотке 

возбуждения, что отличает его от синхронного ТГ. 
Возможны разные варианты выполнения обмоток роторов АСТГ, и пока 

нет окончательного решения, какая из них наиболее перспективна:  

1) на роторе располагают две равные обмотки, сдвинутые друг 

относительно друга на угол 90º. При этом обмотки образуют симметричную 

двухфазную систему с круговым вращающим магнитным полем; 

2) на роторе располагают две разные обмотки: основную и управляющую, 

– сдвинутые друг относительно друга на угол 90º. В этом случае между 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 244 

обмотками ротора образуется электромагнитная связь, индуцируются высокие 

гармоники, которые ухудшают гармонический состав МДС; 

3) на роторе располагают две равные обмотки, но они сдвинуты друг 

относительно друга на угол, не равный 90º. Например, 30 или 60º. У машин с 

такой конструкцией ротора отмечены хорошие характеристики, но плохо 

используется обмоточная медь ротора, ухудшается форма кривой МДС; 

4) на роторе располагают трехфазную обмотку. При этом током статора 

(током нагрузки) и током ротора создаются вращающиеся магнитные поля. 

Если поле, созданное трехфазным током ротора, вращается согласно с ротором, 

то результирующее напряжение в обмотке статора уменьшается при 

увеличении тока статора. Это происходит из-за того, что ЭДС от потока 

реакции якоря (статора), наведенная в роторе, уменьшает напряжение обмотки 

ротора. Чем выше нагрузка, тем сильнее поток реакции якоря влияет на поток 

возбуждения, ослабляет его и индуктируемую им ЭДС в статоре. 

Соответственно, при встречном направлении вращения поля и ротора 

напряжение увеличивается с ростом нагрузки, т.к. поток реакции якоря 

увеличивает напряжение обмотки возбуждения, поток ротора и индуктируемую 

им ЭДС в обмотке статора.  
Основными достоинствами АСТГ со всеми указанными схемами обмоток 

возбуждения является их возможность оперативно реагировать на изменение 

нагрузки. Но были отмечены случаи пробоев изоляции обмоток возбуждения, 

которые, по нашему мнению, связаны с постоянной работой в переходных 

режимах. На надежность работы обмотки возбуждения также влияют 

переходные режимы в энергосистеме (внезапные КЗ, обрывы фаз, грубая 

синхронизация и т.д.). При этом в токе статора возникают апериодические 

составляющие, индуктирующие в обмотках ротора ЭДС, которая, в 

зависимости от числа витков обмоток ротора, может превысить номинальное 

напряжение статора. И хотя напряжение обмотки ротора задается 

возбудителем, потенциал по длине обмотки будет распределяться 

неравномерно. Это приводит к перенапряжениям в разных группах секций 

обмотки и может стать причиной пробоя изоляции катушек ротора. Усиление 

влияния переходных процессов на изоляцию обмоток АСТГ определяется тем, 

что обмотки ротора распределены по окружности, и ЭДС одновременно 

наводится по продольной и поперечной осям. Также для АСТГ надо учитывать, 

что из-за нескольких обмоток на роторе мощность возбуждения составляет 

существенную часть от мощности нагрузки, что требует разработки 

специальных схем питания обмотки возбуждения, например, обеспечение 

самовозбуждения.  
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Одним зі дієвих шляхів підвищення рентабельності продукції є 

модернізація та автоматизація виробництва молочної галузі. Вилучення зі 

технологічного процесу «людського чинника» приводить до збільшення якості 

кінцевого продукту продукції та зменшення собівартості. Наразі передові 

підприємства молочної галузі використовують автоматизовані технологічні 

лінії виробництва молочних продуктів. Проте кожна технологічна лінія 

керується незалежно від інших ліній (не узгоджено), що може призводити до 

зниження загальної ефективності виробництва. Тому задача координації 

управління технологічними лініями є актуальною. 

Автоматизація молокозаводу є одним з найважливіших показників 

технічного рівня розвитку підприємства. Підвищення рівня автоматизації має 

величезне значення для процесу покращення якості молочних продуктів, 

оптимального використання виробничих ресурсів, економії енерговитрат 

підприємства молочної промисловості 

Автоматизація молочної промисловості підрозділяється на часткову і 

комплексну [1]. 

Часткової є автоматизація окремих виробничих операцій різних 

технологічних процесів молочної галузі. Здійснюється тоді, коли якісне 

управління окремими технологічними процесами молокозаводу не по силам 

оператору (наприклад, через швидкоплинність або складності технологічного 

процесу молокозаводу), або коли автоматизація його ефективно замінює [1]. 

Прикладом часткової автоматизації є система первинної обробки молока, збору 

інформації на ділянці молокозаводу, система прийому молока. 

При комплексної автоматизації всі ділянки та відділення підприємства 

молочної промисловості функціонують як єдиний технологічний комплекс 

молокозаводу [2]. Комплексна автоматизація молокозаводу забезпечує 

технологічні, а також дозволяє виконувати всі основні управлінські функції 

підприємства. Прикладом системи комплексної автоматизації є 

1С.Молокозавод. 

Вибір ступеня автоматизації молокозаводу визначається специфікою 

виробництва, економічною доцільністю автоматизації того чи іншого процесу, 
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стратегією виробника молочної продукції, фінансовими можливостями 

молокозаводу. 

Основною метою впровадження автоматизації молочного виробництва є 

створення комплексного автоматизованого підприємства молочної 

промисловості [2]. Обов'язки персоналу при цьому зводяться до налагодження 

виробничого циклу для роботи в певному режимі, налагодження контрольних 

приладів, механізмів, пристроїв, профілактичному ремонту, усунення 

несправностей технологічних ліній молокозаводу . 

Впровадження автоматизованої системи управління технологічним 

процесом (АСУТП) молокозаводу дозволяє [1]: 

- підтримувати роботу технологічних ліній молокозаводу в заданому 

(оптимальному) режимі, забезпечувати високу точність дотримання параметрів 

(у суворій відповідності з технологічним регламентом) технологій, рецептур, 

дозування компонентів для отримання якісних молочних продуктів; 

- контролювати якість усіх компонентів молочної технології на 

основних етапах виробництва; 

- оперативно відстежувати і змінювати кількість, а також асортимент 

продукції молокозаводу; 

- виявляти відхилення якості продукції від норми, мінімізувати втрати 

сировини, матеріалів на кожному етапі технологічного процесу молочного 

виробництва; 

- в оперативному режимі отримувати комплексну інформацію про хід 

технологічного процесу виробництва молока та молокопродуктів з метою 

проведення аналізу техніко-економічних показників роботи молокозаводу в 

цілому. 

Особливе місце займає корпоративне управління серед сучасних 

технологій автоматизації.  

Автоматизація управління молокозаводом включає автоматизований 

фінансовий, бухгалтерський, управлінський, виробничий, складський облік, 

забезпечує електронний документообіг на підприємстві [3].  

Корпоративні системи молокозаводу управляють виробничим циклом 

підприємства, повністю відображають процеси виробництва, контролюють 

параметри технологічних процесів (жирність, кислотність, температуру, 

щільність, вміст білка, сухої речовини та ін.) та здійснюють планування 

закупівель сировини, матеріалів, необхідного асортименту продукції.  
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Инверторы напряжения получили широкое распространение в 

асинхронном электроприводе малой и средней мощности. Они занимают 

большую долю в промышленности, благодаря возможности глубокого 

регулирования скорости электродвигателя с поддержанием нужного момента 

на валу во всём её диапазоне. Однако существенным недостатком автономного 

инвертора напряжения является неуправляемый выпрямитель, установленный 

во входной цепи и работающий на емкостную нагрузку. Он существенно 

искажает форму сетевого тока и не даёт возможности организовать 

рекуперацию энергии из нагрузки в питающую сеть. 

Современные стандарты качества потребления электроэнергии 

предъявляют высокие требования к преобразователям, главное из которых – 

обеспечить коэффициент мощности на стороне питающей сети на уровне, не 

ниже 0.98. Для повышения энергоэффективности асинхронного электропривода 

на основе автономного инвертора напряжения, целесообразно заменить 

входной диодный неуправляемый выпрямитель на активный управляемый 

выпрямитель (рис 1). Это позволит организовать двунаправленный обмен 

энергией между источником и нагрузкой и обеспечить потребление 

преобразователем из сети синусоидального тока в фазе с питающим 

напряжением. Важную роль при этом играет правильный выбор структуры 

системы управления таким выпрямителем. 

Говоря о возможности двунаправленного потока энергии, нельзя не 

вспомнить о системах рекуперативного торможения, которые получили 

широкое применение в современном электроприводе и автомобилестроении, 

где основой служит путь электрической рекуперации кинетической энергии.  

Система рекуперативного торможения не расходует кинетическую 

энергию просто на трение, чтобы затормозить. Вместо этого используется 

включенный в трансмиссию электродвигатель, который начинает при 

торможении работать как генератор, преобразовывая момент на валу в 

электроэнергию, заряжающую аккумуляторную батарею, а тормозящий момент 

ротора, возникающий в генераторном режиме, как раз и дает электродвигателю 

быстрое торможение. 
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Рисунок 1 - Структура силовых цепей преобразователей частоты с АВН 

 

Традиционно, в активных управляемых выпрямителях принято 

использовать следящую  систему управления, так как она проста и надежна. 

Однако ей присущ существенный недостаток – формирование синусоиды 

сетевого тока происходит в функции напряжения питающей сети. Если же 

напряжение питающей сети искажено, это существенным образом скажется и 

на форме потребляемого из сети тока, а, значит, и на электромагнитной 

совместимости преобразователя с питающей сетью в целом. 

Решить эту проблему можно, построив систему управления активным 

выпрямителем на основе современных теорий мощности, с использованием 

плоских или пространственных координат. В большинстве случаев достаточно 

использовать представление обобщённых векторов тока и напряжения в 

плоской неподвижной системе координат αβ. Её достоинством является 

относительная простота реализации преобразований матрицы Кларка. При 

повышенных требованиях к качеству работы системы управления можно, 

используя матрицу преобразований Парка, перейти к вращающейся системе 

координат dq. Или же, в случае глубокого искажения напряжения источника с 

возможной ого пофазовой асимметрией, может возникнуть необходимость 

строить систему управления активным выпрямителем с использованием 

пространственной вращающейся системы координат pqr. 
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Оцінка стану трансформаторного масла в Україні проводиться за 

комплексом показників якості та нормативам, що регламентуються в [1]. 

Показники якості трансформаторного масла і їх граничні значення, які 

використовуються при експлуатаційному контролі трансформаторного масла, 

для трансформаторів номінальною напругою 110 кВ наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Гранично-допустимі значення трансформаторних масел для 

трансформаторів напругою 110 кВ, що використовуються в Україні 

Показник  Гранично-допустимі значення 

Пробивна напруга, кВ 35 

Вміст механічних домішок відсутні 

Вміст антиокисної присадки іонол, % маси 0,1 

Кислотне число, мг. КОН на 1 грам масла 0,1 

Вміст водорозчинних кислот, мг КОН 0,014 

Температура спалаху в закритому тиглі, С 
Зниження не більше ніж на 5С  

порівняно з попередніми 

випробуваннями 

Тангенс кута діелектричних втрат при 

90С, % 
15 

Вміст вологи, не більше, % від маси г / т: відсутні 

Вміст газу, % обсягу 2 

 

Система контролю, яка існує в Україні, дозволяє виділити дві характерні 

області стану масла – область нормальних значень показників якості (масло 

придатне до експлуатації, значення показників якості не виходять за межі 

допустимих) і область бракувальних значень (коли один або кілька показників 

якості масла вийшли за граничні значення). 

Різними зарубіжними енергокомпаніями використовуються складніші та 

досконаліші багаторівневі системи контролю [2], проте вони також не 

позбавлені недоліків. У табл. 2 наведено критерії оцінки стану 

трансформаторного масла, прийняті в компанії S.D. Myers (США). Система 

контролю має три характерні області: область прийнятних значень, область 

погіршених значень і область неприйнятних значень. 
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Таблиця 2. Гранично-допустимі значення показників трансформаторних 

масел, що застосовуються в США компанією S.D. Myers 

Показник Задовільно Під питанням Неприйнятно 

Кислотне число, КОН / г < 0,05 0,06–0,10 > 0,10 

Коефіцієнт поверхневого 

натягу, Н/ м 
> 32 10

-2 
28,0–31,9 10

-2
 > 27,9 10

-2
 

Електрична міцність, кВ > 30 25–29 < 25 

Колір < 3,5 – > 3,5 

Питома вага, г / см
3
 0,841–0,91 < 0,84 > 0,91 

Прозорість Прозоро – – 

tg, % при 25 С
 < 0,1 0,1–0,3 > 0,3 

tg, % при 100 С
 < 2,99 3,0–3,99 > 4,0 

Вологість по Карлу Фішеру 

при номінальній напрузі: 

   

< 69 кВ < 30 30–34,9 > 35 

69–288 кВ < 20 20–24,9 > 25 

345 кВ та вище  < 15 15–19,9 > 20 

Вміст газів Порівняння з колишніми даними 

Металеві частки Порівняння з колишніми даними 

Вміст фуранів (вибірково), % < 100 101–249 > 250 

 

Незважаючи на видимі відмінності в номенклатурі показників і їх 

граничних значеннях, наведені системи оцінки стану трансформаторних масел 

мають одну загальну властивість. Граничні значення показників якості масла 

ніяк не пов'язані з тривалістю експлуатації та однакові на всьому часовому 

проміжку, тому неможливо визначити стан масла в інтервалі допустимих 

значень. На ранній стадії експлуатації значення показників будуть нижче 

граничних значень, тому в даній області будь-яку оцінку провести не можливо. 

З іншого боку, дрейф значень показників відбуватиметься з різною швидкістю і 

буде залежати від умов експлуатації. Але граничні значення показників не 

лише постійні на всьому інтервалі експлуатації, але і ніяк не пов'язані з 

режимами роботи трансформаторів. Таким чином, існуюча система діагностики 

не дозволяє виявити трансформатори з аномальним старінням масла на ранній 

стадії, тобто ще до досягнення цими показниками своїх граничних значень, що 

є істотним недоліком. Крім того, ні в одній з проаналізованих систем, не 

передбачена можливість прогнозування значень показників, що не дозволяє 

здійснити перехід на ремонт і обслуговування трансформаторів за їх станом. 
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На даний час в науці і техніці значного розвитку наздобули системи які 

стали невід’ємною частиною життя. Людство зіштовхується з ними на кожному 

кроці, та із-за цього перестаємо надавати цьому увагу. Але прогрес не стоїть на 

місці і далі впроваджує технологічні рішення у нашу повсякденність.  

Мета даної роботи заключає у собі розуміння, у певній мірі, 

працездатності систем доступу на основі RFID, де вони використовуються та 

для чого потрібні. 

Принцип роботи даних систем засновується на тому, що інформація 

зчитується спеціальним пристроєм (модифікація залежить від типу 

ідентифікатора) та передається на контролер для подальшої обробки. Зазвичай, 

зчитувальні пристрої виконують з урахуванням вимог підвищеного опору 

механічним впливам. Контролер на основі отриманих даних приймає рішення 

щодо надання чи заборони доступу. Залежно від типу системи, контролер може 

працювати автономно чи в об’єднанні з іншими під керуванням головного 

комп’ютера. Отримана інформація зберігається в пам’яті системи для 

подальшого використання: складання звітів, статистики, обліку робочого часу. 

Для чого потрібні такі системи: 

1.  ідентифікація осіб, що мають право доступу; 

2.  розмежування доступу до різних приміщень; 

3.  керування автоматичними режимами; 

4.  реєстрація часу перебування особи на об’єкті; 

5.  обробка інформації та ведення статистики. 

6.  громадський транспорт - керування рухом, оплата проїзду й 

оптимізація пасажиропотоків; 

Всебічність використання даних систем дає подальший розвиток їх 

удосконалення і доступності у повсякденному застосуванню в побутових 

умовах і не тільки. 
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В настоящее время магистральные нефтепроводы являются наиболее 

дешёвым и высоконадёжным видом транспортировки нефти.  

Они характеризуются высокой пропускной способностью, диаметром 

трубопровода от 530 до 1440 мм и длиной не менее 50 км. Для создания и 

поддержания в трубопроводе давления, достаточного для обеспечения 

транспортировки нефти, необходимы нефтеперекачивающие станции (НПС).  

Изменение величины подачи нефти в результате сезонных колебаний её 

добычи, появление нестационарных процессов в нефтепроводах, а также 

аварийные и ремонтные ситуации приводят к изменениям режимов работы 

станций. В некоторых случаях эти изменения могут привести к аварийной 

остановке НПС и другим неблагоприятным ситуациям, сопровождаемым 

большими экономическими потерями. 

Регулировать производительность НПС и давление на нагнетании и 

приёме можно при помощи следующих методов: изменение диаметров рабочих 

колёс насосов, установка обводных линий, изменение числа работающих 

насосов, изменение частоты вращения насосов. Первые три метода позволяют 

регулировать давление и подачу нефти только дискретно, поэтому их 

применение ограничено. 

 С экономической точки зрения, а так же с точки зрения прочности общей 

конструкции, предпочтительным является метод регулирования скорости 

вращения насоса по средствам преобразователей частоты, которые позволяет 

плавно менять  гидравлические и энергетические характеристики, подстраивая 

работу насоса к изменяющимся нагрузкам. 

Достижения последних лет в области силовой полупроводниковой 

техники, обеспечившие появление мощных высоковольтных преобразователей 

частоты, способствовали разработке регулируемых электроприводов большой 

мощности для перекачивающих агрегатов магистральных трубопроводов. 

Преимущества применения частотно-регулируемого электропривода в 

сфере магистральных трубопроводов: 

 1. Экономия электроэнергии от 30 до 60%.  

 2. Исключение гидроударов, что позволяет резко увеличить срок службы 

трубопроводов и запорной арматуры.  
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3. Отсутствие больших пусковых токов, полная защита электродвигателей 

насосных агрегатов, работа электродвигателей и пусковой аппаратуры с 

пониженной нагрузкой, что значительно увеличивает срок службы 

электродвигателей  

4. Значительная экономия за счёт оптимизации давления в сетях и 

уменьшения разрывов трубопроводов.  

5. Возможность полностью автоматизировать насосные станции. 

  Нефтеперекачивающие станции подразделяются на головные и 

промежуточные. Головные НПС предназначены для приёма нефти с установок 

её подготовки на промысле или из других источников и последующей закачки в 

магистральный насос (МН). Промежуточные НПС обеспечивают поддержание 

в трубопроводе давления, достаточного для дальнейшей перекачки. 

Промежуточные НПС обеспечивают поддержание в трубопроводе 

давления, достаточного для дальнейшей перекачки. Как правило, 

магистральные нефтепроводы разбивают на эксплуатационные участки с 

протяжённостью 400 – 600 км, состоящие из 3 – 5 участков, разделённых НПС, 

работающих в гидравлически связанном режиме “из насоса в насос”. 

Такой режим требует более чёткой работы станций на участке 

нефтепровода, так как отключение насосного агрегата или всей НПС может 

привести к изменению режима работы всего участка нефтепровода, как 

показано на рис. 1, где 1 – эпюра давления после остановки НПС-2; 2 – 

изменение давления в момент остановки НПС-2; 3 – эпюра давления до 

остановки НПС-2. 

При отключении магистральных насосных агрегатов МНА на НПС-2 

происходит увеличение давления на НПС-1 и понижение давления на НПС-3. 

Для удержания этих станций и технологического участка в целом в работе 

возникает необходимость поддерживать давление приёма и выхода станций в 

заданных пределах. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эпюры изменения давления на участке МН при остановке НПС-2 
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Знання величини моменту інерції (або махового моменту) електродвигуна 

необхідно для визначення електромеханічної сталої часу, яка визначає характер 

перехідних процесів в механічній частини електропривода [1].  

Значення моментів інерції електродвигунів наводяться у відповідних 

каталогах і довідниках по електричним машинам. При відсутності цих даних 

момент інерції електродвигуна або момент інерції електроприводу може бути 

визначено експериментально. Найбільш точні результати можна отримати при 

розрахунку моменту інерції, але цей спосіб вимагає знання всіх елементів 

конструкції і є досить трудомістким [1]. Тому часто вдаються до визначення 

моменту інерції дослідним шляхом.  

З існуючих методів визначення моменту інерції найбільш часто 

зустрічаються: метод вільного вибігу, метод падаючого вантажу, метод 

маятникових коливань та метод крутильних коливань [1]. Вибір методу 

залежить від умов проведення експерименту, наявності обладнання, приладів, 

можливості розбирання двигуна і т. д. На нашу думку, яка збігається з думкою 

більшості фахівців, найбільш зручним є метод падаючого вантажу та метод 

вільного вибігу, бо інші методи потребують розбирання електродвигуна. Але з 

точки зору простоти виконання та мінімальності часу проведення, то тут 

перемагає метод падаючого вантажу. 

Метою роботи є оцінка точності визначення моменту інерції двигуна 

постійного струму (ДПС) методом падаючого вантажу шляхом порівняння з 

каталожними даними. 

В якості дослідного ДПС будимо використовувати електродвигун типу 

4ПНЖ200М, виробництва АТ «Електромашина» (м. Харків) [2]. Це ДПС 

послідовного збудження потужністю 60 кВт та частотою обертання 3000 об/хв., 

що призначений для приводу вентилятора охолодження гальмівних резисторів 

на тепловозі. Дослідження проводилися на випробувальній станції цього 

підприємства. 

Суть методу в тому, що на кінець валу двигуна або шків, який сидить на 

валу, навивають кілька витків шнура. До іншого кінця шнура прикріплюють 

вантаж і опускають його безпосередньо униз. При опусканні вантаж повертає 

ротор, долаючи тертя в підшипниках електромашини, при цьому вимірюють 
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час t, за яке вантаж опуститься на величину h. Схему дослідження показано на 

рис. 1, а на рис. 2 показано двигун, для якого визначався момент інерції.  

  
Рис. 1 – Схема дослідження методом 

падаючого вантажу 
Рис. 2 – Проведення експерименту на двигуні 

4ПНЖ200М 
 

Згідно методики момент інерції якоря розраховується за формулою: 

  
2

2 1
2

m

g t
J m r

h

 
    

 
,     (1) 

де m – маса вантажу, m = 4,6 кг; 

     r – радіус шківа, на який навивається шнур, r = 0,0675 м; 

    g – прискорення вільного падіння, дорівнює 9,81 м/с
2
; 

    t – час, за який вантаж опускається на відповідну висоту, t = 1,9 с.; 

    h – висота опускання вантажу, h = 0,4 м. 

Підставляємо отримані значення у (1) 
2

2 9,81 1,9
4,6 0,0675 1 0,907

2 0,4
mJ

 
     

 
кг·м

2
. 

Згідно з каталожними даними підприємства момент інерції двигуна 

4ПНЖ200М складає 0,3 кг·м
2
, а за результатами досліду – 0,907 кг·м

2
. Як 

бачимо результат досліду відрізняється в три рази, це свідчить о том, що метод 

падаючого вантажу не підходить для досліджуваного двигуна або при 

проведенні дослідження не були враховані якісь особливості. На нашу думку 

похибка виникла із-за того, що двигун був холодний і мастило в підшипниках 

загусле  попередньо треба було 
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Центральним елементом підземного вуглевидобування є забійний 

скребковий конвеєр. Експлуатація цих конвеєрів супроводжується постійно 

діючими періодичними динамічними навантаженнями, які виникають за 

рахунок особливостей зубчастої передачі і викликають втомні явища в металі, 

внаслідок чого термін служби ланцюга значно зменшується. Тому актуальним є 

завдання обґрунтування і розробки системи, що забезпечує автоматичне 

зниження динамічних навантажень в ланцюзі конвеєра в робочих режимах. 

Рішення поставленого завдання в скребковому конвеєрі СР72 з 

регульованим асинхронним електроприводом та системою векторного 

керування було досягнуто за рахунок відключення стандартного від'ємного 

зворотного зв'язку по швидкості двигуна і введення нелінійного зворотного 

зв'язку по розрахунковій швидкості транспортування для подальшого 

забезпечення її рівномірності. В ході комп'ютерного моделювання та аналізу 

отриманих результатів показана працездатність запропонованої системи, 

оцінено її ефективність в залежності від типу застосованих регуляторів і 

швидкодії електропривода, вироблені рекомендації щодо її структури та 

налаштування. 

Застосування пропорційного регулятора швидкості в системі управління 

електроприводу конвеєра СР72 сприяє усуненню вимушених періодичних 

динамічних навантажень, викликаних роботою приводної зірки, до вихідного 

рівня статичного навантаження при достатньому демпфіруванні власних 

коливань. Таким чином, використання розробленої системи дозволить знизити 

динамічні навантаження в ланцюзі скребкового конвеєра в робочих режимах, 

що збільшить його довговічність. 
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Введение. Трение как явление взаимодействия находящихся в контакте 

тел, при котором создается сила, препятствующая проскальзыванию 

поверхностей соприкосновения, известно человеку с давних пор. Явление это 

достаточно сложное, поскольку при этом имеют место механические, тепловые, 

вибрационные и химические процессы. Одним из явлений при трении 

движущихся поверхностей являются, так называемые, фрикционные 

автоколебания, наблюдаемых в широком классе машин и механизмов. Данное 

явление, как правило, негативно сказывается на работу электропривода. 

Постановка задачи и цель работы. С 1979 г. на кафедре 

«Автоматизированные электромеханические системы» НТУ «ХПИ» под 

руководством В. Б. Клепикова начались углубленные исследования динамики 

электромеханических систем с нелинейной фрикционной нагрузкой. При этом 

было показано, что электропривод является специфическим источником 

механической энергии, который может в одних случаях обуславливать 

возникновение фрикционных автоколебаний даже в одномассовой 

электромеханической системе без упругих и внешних обратных связях, а в 

других случаях в механической системе с упругими связями при определенных 

условиях их устранить. Ранее при исследовании автоколебательных режимов в 

электромеханических системах не учитывались свойства электродвигателей. 

Таким образом, возникает необходимость получения математической модели 

двухмассовой электромеханической системы c фрикционной нагрузкой. 

Результаты исследований. Математическая модель двухмассовой 

электромеханической системы в виде структурной схемы показана на рис. 1. В 

данной структурной схеме обозначено: 0, 1, 2 – скорости холостого хода, 

электродвигателя и рабочего органа соответственно;  – модуль жесткости 

рабочего участка механической характеристики электропривода; Тэ – 

электромагнитная постоянная времени электропривода; J1 – момент инерции 

якоря (ротора) электродвигателя и жестко связанных с ним движущихся масс, 

c1.2 – жесткость упругой кинематической связи; J2 – момент инерции 2-й массы 

(рабочий орган и жестко связанные с ним инерционные объекты); M1, M1.2 – 
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момент электродвигателя и упругий момент; с –жесткость рабочего участка 

механической характеристики нагрузки.  
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Рисунок 1 – Структурная схема двухмассовой электромеханической системы 

в физических параметрах 

 

Используя, предложенные в теории электропривода обобщенные 

параметры: 
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холостого хода электропривода может быть получена структурно-

алгоритмическая схема в обобщенных безразмерных параметрах, которая 

представлена на рис.2.  
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Рисунок 2 – Структурная схема двухмассовой электромеханической системы 

в обобщенных параметрах 

 

Такой набор относительных, безразмерных параметров, характеризует 

динамические свойства не одной какой-либо системы, а целого класса систем с 

одинаковыми обобщенными параметрами. Преимуществом такого 

представления систем, по сравнению с описанием системы в физических 

параметрах, является возможность получить, например, законы управления для 

широкого класса объектов электропривода. 

Выводы. Получена модель двухмассовой электромеханической системы 

в обобщенных параметрах в виде структурной схемы с учетом свойств 

электродвигателя. Данная структурная схема может быть использована при 

исследовании стационарных и не стационарных режимов работы 

двухмассового электропривода.
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Створення сучасних транспортних коридорів між Україною та країнами 

Європейського союзу вимагає розробці нових підходів для створення нового 

типу рухомого складу електрифікованих залізниць.  

В роботі проведено огляд перспективних сучасних конструкцій 

електропоїздів постійного струму України та перспективні аналогічні 

конструкції зарубіжних країн, що можуть забезпечувати межрегіональні 

перевезення пасажирів. Зазначено, що найбільш перспективним тяговим 

приводом для таких поїздів є асинхронний тяговий привод. Проведено огляд 

конструкцій тягового асинхронного тягового приводу вітчизняного 

виробництва встановленого на дизель-поїзді ДЕЛ 02. Для базової конструкції у 

подальших досліджень нами було обрано цей дизель-поїзд у моторному вагоні 

якого замість приводного модулю буде встановлено тягове обладнання 

електропоїзду постійного струму. Так на даху встановлюється струмоприймач 

та апаратура захисту від перенапружень електрообладнання. Під підлогою 

розташоване тягове обладнання – DC-DC перетворювач та автономний інвертор 

напруги. 

Особливу увагу приділено моделюванню робочих характеристик 

асинхронного тягового двигуна. На підставі основних положень роботи [1] 

cтворено методики по розрахунку тягових характеристик двигуна. Визначено 

швидкості руху в яких здійснюється перехід від живлення тягового двигуна в 

режимі просторово-векторного ШІМ в режим однократної ШІМ. За 

результатами моделювання роботи двигуна в режимах максимальної 

потужності та в режимах з максимальним ККД визначені швидкісні режими 

руху потягу на ділянці шляху, що відповідає вимогам для міжрегіональних 

поїздів. Таким чином в роботі вирішена комплексна задача по створенню 

концепції міжрегіонального електропоїзду постійного струму з асинхронними 

тяговими двигунами.  
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Вступ. Під час роботи турбогенераторів (ТГ) на несиметричне 

навантаження, виникають явища, які становлять загрозу надійності та 

довговічності електричної машини в цілому. Міждержавним стандартом ГОСТ 

533-2000 встановлено, що довготривала робота ТГ на несиметричне 

навантаження можлива, якщо фазні струми обмотки статора не перевищують 

номінально значення та в них струми зворотної послідовності обмежені 8%. 

Мета роботи. Представлення результатів чисельно-польового аналізу 

динаміки магнітного поля (МП) ТГ при роботі на несиметричне навантаження в 

рамках стандарту ГОСТ 533-2000. Для порівняння аналогічні дослідження 

проводились для симетричного навантаження того ж ТГ. 

Об’єкт дослідження. Модель електромагнітної системи ТГ наведено на 

рис. 1, де виділено фазні зони трифазної обмотки статора А–А' , В–В' і С–С'. 

Номінальні дані ТГ: потужність PN = 325 МВт; фазна напруга UsN = 11547 B і 

струм IsN = 11040 А, коефіцієнт потужності cossN = 0,85; частота fs = 50 Гц. 

 

 
Рис. 1 – Електромагнітна система ТГ 

 

Аналіз електромагнітних параметрів. Динаміка МП ТГ розраховувалась 

за методом скінченних елементів в загальнодоступній програмі FEMM [1].  

Для розрахунку МП використовується трифазна система миттєвих значень 

фазних струмів: 
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    (1) 

де   2f – кутова частота; Ima, Imb, Imc – амплітуди струмів; Ia, Ib, Ic – 

початкові фази; β – узагальнений фазовий зсув трьохфазної системи струмів. 

Діюче значення більшого із струмів задавалось рівним IsN, а до його складу 

прийнято струм зворотної послідовності Is2  0,08IsN, початкові фази струмів 

фази А були прийняті рівними нулю. Виходячи із цього діючі значення фазних 

струмів склали ІA = 11040 А; ІВ = 9745 А; ІС = 9742 А, а початкові фази Ia = 0, 

Ib = -124,5°, Ic = -235,5°. Для симетричного навантаження аналогічні величини 

склали ІA=ІВ=ІС=11040 А, Ia=0; Ib=-120°; Ic=-240° 

Величина β визначалась разом із струмом збудження If чисельно-

польовими розрахунками для забезпечення заданих вихідних параметрів ТГ [2]. 

Для несиметричного навантаження отримано If = 3120 А, β = -154.51°, а для 

симетричного If = 3120 А, β = -159,31°. 

В результаті багатопозиційних розрахунків було отримано часові функції 

магнітного потокозчеплення (МПЗ) та електрорушійної сили (ЕРС) фазної 

обмотки статора на повному періоді їх зміни, які наведено на рис. 2. 

 

 
    а      б 

Рис. 2 – Часові функції фазних МПЗ та ЕРС: 

а) симетричне навантаження; б) несиметричне навантаження 

 

Висновок. Часові функції МПЗ, а значить і ЕРС фазних обмоток статора 

при несиметричному навантаженні ТГ за формою відрізняються від синусоїд. 

Причому виявленно їх відмінність в різних фазах, а отже вони містять ряд 

вищих гармонік. 
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Ограниченность мировых запасов нефти и газа, а также постоянно 

ухудшающаяся экологическая обстановка в крупных городах создают 

необходимость перехода человечества на альтернативные виды транспорта. В 

перспективе прогнозируется переход от автомобилей с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС) к электромобилям[1].  

Доля электромобилей среди остального автотранспорта стремительно 

растет. Правительства ряда стран уже сейчас разрабатывают программы 

перехода к электрическому транспорту. К примеру, Норвегия планирует 

полностью перейти на электротранспорт к 2025-му году, а Швеция к 2030-му. 

По состоянию на 2018 г. в мире было продано более 5 млн. 

электромобилей, из которых 2,2 млн. в Китае, 1,3 млн. в Европе и 1,1 млн. в 

США[2]. 

Важной характеристикой электромобиля является его дальность пробега 

без подзарядки. В связи с тем, что используемые аккумуляторные батареи 

имеют высокую стоимость, вес и габариты, актуальной задачей является 

повышение энергоэффективности всех компонентов тягового электропривода, 

включая аккумуляторную батарею, силовой преобразователь, двигатель и 

трансмиссию. 

Первоначально электромобили оборудовались коробкой передач, так как 

это позволяло использовать двигатель с меньшим максимальным моментом, а 

соответственно и массо-габаритными показателями. Появление тяговых 

двигателей с высоким максимальным моментом и малой массой позволило 

создавать электромобили без использования коробки передач, заменяя ее 

трансмиссией с постоянным передаточным числом. 

Трансмиссия с один передаточным числом легче в исполнении, проще в 

обслуживании, надежнее и дешевле. Применение трансмиссии с несколькими 

передаточными числами и своевременное переключение передач, позволит 

регулировать работу системы преобразователь-двигатель, так, чтобы она всегда 

находилась в области с более высоким КПД (рис. 1). 

На рис. 1 показаны две рабочие точки двигателя ( ) и ( ) при 

одинаковых значениях величин скорости и силы тяги электромобиля, но с 

разными передаточными числами коробки передач. Видно, что вторая точка 
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находится в области с более высоким КПД, и, следовательно, движение на 

второй передаче с точки зрения энергоэффективности будет целесообразней. 

В [3] показано, что увеличение пробега без подзаряда благодаря 

применению переменного передаточного числа зависит от многих факторов, 

таких как алгоритм переключения, тахограмма движения, тип коробки передач, 

и для легкового транспорта может составлять более 10%. 

 

 
Рис. 1 Диаграмма КПД двигателя 

 

Возможность снижения потерь за счет использования коробки передач 

подтверждается как результатами компьютерного моделирования, так и 

реальными экспериментами [3]. 

На кафедре АЭМС была предложена концепция упрощенной 

двухскоростной коробки передач с системой управления, согласующей 

скорости валов коробки передач и синхронизирующей положения кулачков 

муфты и шестерни для обеспечения надежного переключения передач без 

удара. В настоящий момент концепция проходит проверку на 

исследовательском стенде [4]. 
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Турбогенератори серії ТГВ створюються на ДП «Завод «Електроважмаш» 

(Харків, Україна) починаючи із середини ХХ століття і дотепер [1]. За цей час 

відбувалось постійне втілення нових конструкторських рішень, що приводило 

до вдосконалення конструкції турбогенераторів. Повітряний проміжок між 

статором і ротором не є конструктивним елементом електричної машини, але 

його величина напряму впливає на характеристики турбогенератора. 

Збільшення повітряного проміжку забезпечує більшу стійкість роботи 

турбогенератора в енергосистемі, але призводить до збільшення питомої маси 

активної частини турбогенератора та погіршення його ККД [2]. В 

турбогенераторах потужність додаткових втрат не перевищує 0,2 %, що для 

турбогенераторів номінальною потужністю від 200 МВт до 500 МВт становить 

від 400 кВт до 1000 кВт. Спираючись на досвід ДП «ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» з проектування турбогенераторів серії ТГВ, створено 

програму в системі Mathcad з розрахунку додаткових втрат при змінюванні 

величини повітряного проміжку, де враховано зміну геометрії активної частини 

турбогенератора через зменшення внутрішнього діаметра статора або 

збільшення зовнішнього діаметра ротора. Дослідження проводились в діапазоні 

змінювання величини повітряного проміжку від 130 мм до 30 мм. При 

зменшенні повітряного проміжку від 70 мм відбувається стрімке зростання 

потужності додаткових втрат (від 4 до 4,5 разів залежно від номінальної 

потужності турбогенератора). Збільшення повітряного проміжку понад 100 мм 

не приводить до суттєвого зменшення додаткових втрат, наприклад, для 

турбогенератора ТГВ-225 потужність додаткових втрат залишається на рівні 

400 кВт, для ТГВ-325 – 500 кВт. За результатами досліджень рекомендується 

при створенні нових або модернізації існуючих турбогенераторів серії ТГВ 

розглядати величину повітряного проміжку в діапазоні від 70 мм до 100 мм.  

 
Список літератури: 

1. Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових 

електричних станцій / Ю. В. Зозулін, О. Є. Антонов, В. М. Бичік, А. М. Боричевський, К. О. 

Кобзар, О. Л. Лівшиць, В. Г. Ракогон, І. Х. Роговий, Л. Л. Хаймович, В. І. Чередник. – Харків: 

ПФ «Колегіум», 2011. – 228 с. 

2. Осташевський М. О. Електричні машини і трансформатори : навч. посібник / М. О. 

Осташевський, О. Ю. Юр’єва; за ред. В. І. Мілих. – Харків : ФОП Панов А. М., 2017. – 452 с.

mailto:ele6780@gmail.com


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 265 

УДК 621.31 

 

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ОСЕРДЬ  

ДВИГУНІВ ДОПОМІЖНИХ СИСТЕМ ЛІТАКІВ 
 

І.В. СЕРГІЄНКО
1
, В.В. ШЕВЧЕНКО

2* 

 
1
 магистрант кафедри електричних машин, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
 професор кафедри електричних машин, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, 

УКРАЇНА 
*
email: zurbagan8454@gmail.com 

 

Магнітопроводи двигунів для літальних апаратів, що працюють від 

напруги підвищеної частоти (400 Гц), виконують шихтованими зі штампованих 

листів товщиною 0,2 мм. Залежно від виду виробництва (дослідне, 

дрібносерійне, серійне) застосовують пазове, роздільне або компаундне 

штампування. Але при вказаній товщині листів, з яких збирають 

магнитопроводи, для двигунів одиничного (спеціального) виконання слід 

використовувати спеціальне обладнання – волоконні лазери, в комплект 

которих входе активне оптичне волокно з кварцу підвищеної міцності (рис. 1). 

Лазери також використовують для маркування виробів та зварювання металів. 

 
 

Рисунок 1 – Лазерний верстат 

RAYMARK 

Рисунок 2 – Лазерне розкроювання листового 

матеріалу 

 

Вимоги до надійності авіаційного електрообладнання завжди підвищені, 

вибір матеріалів та технологічних процеси виконання кожної одиниці 

обладнання, зокрема штампованих листів для шихтованних осердь двигунов, 

повинні буди найкращими. Тому обираемо металообробку листового матеріалу 

для осердь двигунів літаків за допомогою лазера, що є автоматизованим та 

високотехнологічним процесом, який має ряд суттєвих переваг в порівнянні з 

іншими способами порізки металу: 

1) можливе штампування деталей любої конфігурації. Технологія лазерної 

порізки металу дозволяє створювати в матеріалі любі радиуси, отвори малого 

розміру, діаметром від 1 мм, та інш. (рис. 2) [1]. 
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2) штамповані деталі мають якісну поверхню різу. Відсутність механічного 

впливу дозволяє уникнути залишкової деформації контурів різу, а також 

мінімізувати тимчасові деформації, оскільки під час процесу порізки лазером 

немає безпосереднього контакту з поверхнею металу. Також завдяки 

температурним властивостям лазера відбувається підгартовування кромки 

деталі, що підвищує її міцність; 

3) висока точність обладнання для лазерної порізки (не більш 0,1 мм) 

встановлює відсутність необхідності подальшого механічного доведення деталі 

у задані розміри; 

4) порізка металу лазером здійснюється за готовими схемами та 

кресленнями, що робить процес практично безвідходним завдяки мінімізації 

кількості обрізків і залишків. Лазерна порізка металу дозволяє суттєво 

економити при невеликих партіях продукції, оскільки більш практично і 

доцільно здійснити лазерний розкрій металу, ніж додатково купувати дорогі 

ливарні форми, штампи або матриці, особливо для дрібносерійного 

(одинарного) виробництва; 

5) автоматизована порізка металу є достатньо швидкістною. Також слід 

відмітити суттєве скорочення впливу людського фактора внаслідок 

автоматизації виробництва; 

6) найбільш важдивим є те, що лазерна порізка не деформує 

тонколистовий метал та безпечна для матеріалів із дзеркальною або глянсовою 

поверхнею, дає можливість легкого виконання допоміжних конструкційних 

елементів та розмітку деталі, що спрощує подальше гнуття, складання та 

зварювання конструкції елементів двигунів. 

Але, як і всі технології, лазерна різка не позбавлена недоліків і обмежень, 

які слід враховувати при використанні для виконання механічно 

навантаженного обладнання, яким є двигуни допоміжних приводів літаків, 

наприклад, систем охолодження тормозних систем шассі: 

1) є обмеження по товщині різання заготовки; 

2) в процесі різки лазер і його оптика (включаючи фокусуючи лінзи) 

потребують охолодження: в деяких випадках достатньо повітряного обдування, 

але при значних навантаженнях (велика програма різання) надлишок тепла 

повинен відводитись теплоносієм. Вода, що часто застосовується як теплоносій, 

зазвичай циркулює через теплообмінний апарат або холодильну установку; 

3) кожний лист осердя, що нарізаний лазером, має вищу собівартість, ніж 

при штамповці, але це якщо не враховувати вартість виготовлення штампу та 

іншого штампувального обладнання. 
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В настоящее время приобретает популярность такое  направление  

учебной деятельности как дистанционное обучение на базе современных веб-

технологий [1, 2]. На кафедре АЭМС НТУ “ХПИ” эти технологии внедряются 

для обучения мехатронике. Для этого создаются специализированные учебные 

стенды, проектирование которых требует решения ряда технических и 

методических проблем. 

Одной из таких актуальных проблем является определение технологии и 

методик дистанционного обучения, обеспечивающих высокую скорость 

передачи и восприятия учебной информации, высокую надежность каналов 

связи для управления оборудованием стендов в реальном времени. Целью 

работы было разработать на основе проведенных исследований WEB-

приложение для дистанционного управления мехатронным стендом на базе 

микропроцессорной платформы Raspberry Pi. Приложение должно 

обеспечивать наглядное представления учебной информации о стенде и видео-

трансляцию технологического процесса  управления оборудованием стенда. 

Необходимо определить аппаратную и программную архитектуру системы 

дистанционного обучения, обосновано выбрать средства ее реализации [2]. 

Для управления мехатронным стендом применяется одноплатный 

компьютер Raspberry Pi с 4-х ядерным процессором ARM Cortex-A7 и 1ГБ ОЗУ. 

Из имеющегося разнообразия средств разработки полнофункционального 

WEB-приложения, которое включает в себя технологии WEB-интерфейса, 

WEB-сервера, СУБД и фреймворка для маршрутизации запросов, был выбран 

ряд технических решений для создания современной, надежной, легко 

обслуживаемой и масштабируемой архитектуры. Для разработки WEB-

интерфейса был выбран подход Material Design и фреймворк для быстрой 

разработки HTML страниц Angular. В качестве WEB-сервера был выбран 

NGINX, использующий неблокирующий цикл событий, который объединяет 

соединения, работающие асинхронно через рабочие процессы, что позволяет 

при высокой нагрузке меньше расходовать процессорное время и оперативную 

память. Для маршрутизации запросов была выбрана программная платформа 

Node.js, основанная на архитектуре V8 с такими важнейшими преимуществами 

как асинхронность событий и большой набор модулей [3, 6]. Для запуска 
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программ управления стендом использован модуль CGI-Node [5]. 

Управляющие программы создаются на языке Java, но могут использоваться и 

другие языки программирования. Для хранения статических данных, таких как 

учебная информация о стенде, описание команд управления и справочные 

сведения о системе обучения, была выбрана объектно-реляционная СУБД 

PostgreSQL [4].  

Для выбора оптимальной формы представления в WEB-приложении 

технической информации о стенде был выполнен анализ известных форм 

представления знаний о структуре и поведении мехатронных систем:  

системные модели микропроцессорных средств автоматизации на языке 

SysML,  

последовательные функциональные схемы на языке SFC, сети Петри и 

концептуальные графы. 

Программирование сетевого обмена информацией выполнено на языке 

JavaScript (платформы Node.js) [6], для хранения технических данных выбраны 

стандартные формы для обмена информацией на базе языков XML и 

Automation ML. 

Созданная архитектура WEB-приложения на базе WEB-интерфейса, 

WEB-сервера, СУБД и платформа для маршрутизации запросов имеет ряд 

преимуществ, таких как скорость обработки информации, надежность и 

масштабируемость технических решений. WEB-приложение позволяет 

запускать команды управления стендом через технологию CGI, не 

ограничиваясь одним языком разработки управляющих программ. 
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Завдання подальшого скорочення трудомісткості видобутку і переробки 

корисних копалин і підвищення фондовіддачі вугільних і гірничорудних 

підприємств викликає необхідність проектувати і будувати все більш потужні 

підприємства. 

Найбільш раціональним вирішенням цієї проблеми є безперервна  

транспортировка від основних горизонтів до поверхні. Однак, повна 

конвейеризация до поверхні в сучасних умовах може бути забезпечена за 

допомогою тільки похилих стовбурів, проходження яких не завжди доцільно, а 

в ряді випадків практично неможливо. 

На сучасних великих кар'єрах транспорт є однією з головних 

технологічних ланок. 

Конвеєрна підйомна установка при відносно невеликих габаритах при 

низьких швидкостях руху робочого органу може забезпечити більшу 

продуктивність, переміщаючи вантаж під будь-яким кутом, включаючи змінний 

- від горизонтального до вертикального без перевантажень 

У представленому проекті розробляється електропривод допоміжної 

стрічки конвеєрної підйомної установки. 

У проекті показана актуальність теми, виконано опис електроприводу, 

зроблені розрахунок потужності двигуна і його вибір, обраний і описаний 

електропривод постійного струму, розраховані параметри силового ланцюга і 

на їх основі виконаний розрахунок контуру струму і регулятора швидкості. 

Також виконано комп'ютерне моделювання. Отримані динамічні процеси 

підтверджують правильність розрахунку регулятора швидкості і зворотного 

зв'язку по струму. Проектований електропривод працездатний і задовольняє 

вимогам, що до нього пред'являються з точки зору динамічних властивостей і 

технологічного процесу. 
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Вступ: з розвитком сучасних технологій доводиться виробляти та 

передавати більші обсяги електроенергії. Так як сучасний світ почав 

хвилюватися за навколишнє середовище, все більше уваги отримують 

поновлювані джерела струму, серед ідей є вітряні електростанції, що 

встановлюються на водному масиві (океан, море). Передача їх струму має 

ускладнення, так як кабельні лінії дуже дорогі. Тому вже багато років йде 

дослідження бездротової передачі електроенергії для цих цілей, а також як засіб 

полегшення сучасного життя бездротова зарядка пристроїв. 

Поняття «бездротова передача енергії» є збірним терміном, який 

відноситься до числа різних технологій для передачі енергії за допомогою 

електромагнітних полів. Такі технології, перш за все, характеризуються 

відстанню, на яке вони можуть передавати потужність з максимальною 

ефективністю, а також використовуваним типом електромагнітної енергії: 

електричні і магнітні поля що змінюються в часі, радіохвилі, 

надвисокочастотне (НВЧ) випромінювання і видимі світлові хвилі. 

У загальному понятті, розглядаючи будь-який з методів бездротової 

передачі енергії, можна однозначно сказати, що схема здійснення передачі 

енергії заснована на передавальному елементі (антена або пов'язані котушки), 

підключеного до джерела живлення, і приймаючому елементі, підключеним на 

навантаження. (Рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 - схема передачі енергії бездротовим шляхом 

 

Розглянемо, на яких фізичних процесах заснований основний метод 

бездротової передачі електроенергії. 
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Метод магнітно-резонансної індукції Даний метод відрізняється від 

методу магнітної індукції, в тому, що використання резонансу між двома 

котушками збільшує дальність передачі. Дійсно, при магнітно-резонансній 

індукції передаюча і приймаюча котушка налаштовані на однакову частоту, 

тому амплітуда електромагнітних хвиль зростає, отже, передача енергії 

відбувається більш ефективно, ніж в методі електромагнітної індукції. У зв'язку 

з цим, значна величина потужності передається між двома LC-котушками, 

налаштованими в резонанс, при відносно невисокому коефіцієнті зв'язку між 

ними. Зазвичай, передаюча і приймаюча котушки являють собою спіраль або 

один, чи кілька одношарових витків. (Рис. 2) 

 

 
Рисунок 2 – Схема передачі енергії методом магнітно-резонансної індукції 

 

Вся ідея цієї технології полягає у використанні явища резонансу для 

досягнення найбільш ефективної передачі енергії на певній відстані, по 

повітрю. Якщо передавач і приймач індуктивно пов'язані, то відстань між ними 

має бути мінімальна, інакше ефективність падає зі збільшенням відстані.  

Науковим визначенням резонансу є прагнення пристрою коливатися при 

більш високій амплітуді на певній частоті. Резонансна частота системи 

знаходиться на своєму піку, і в нашому випадку, максимальна вихідна 

потужність може бути досягнута, коли джерело і пристрої з'єднані на 

резонансній частоті. Іншими словами, велика частина енергії передається між 

двома об'єктами, якщо вони знаходяться на одній і тій же частоті. Розбиття скла 

при певному високому звуці є дуже хорошою ілюстрацією цієї концепції 

фізики. 
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У наш час пристрої згладжування або компенсації гармонійних складових 

струму набувають все більшої вагомості, як для виробників і постачальників 

електроенергії, так і для її споживачів. Через зміни структури навантаження в 

мережі стає необхідною фільтрація гармонік, а не тільки корекція коефіцієнта 

потужності, як це було в минулому. Існує три доступних способу фільтрації, 

кожен з певними перевагами і недоліками: застосування пасивних фільтрів; 

трансформаторне рішення – ізоляція, з'єднання обмотки в зиґзаґ, групування 

з'єднання обмоток; застосування активних фільтрів. У багатьох випадках 

використовуються гібридні рішення, коли встановлюється резонансна система 

корекції коефіцієнта потужності і активний фільтр для зниження рівня гармонік 

і вирівнювання навантаження [1]. Вибір пасивних і активних фільтрів 

пониження рівня гармонік може затруднятись через низку невідомих 

параметрів нелінійного навантаження. Однак вибір типу фільтра є ключовою 

умовою досягнення оптимального співвідношення між вартістю і якістю, тобто 

необхідним зниженням гармонік струму при мінімальних зусиллях щодо 

забезпечення фільтрації. Будь-який пасивний фільтр застосовується лише для 

гармоніки тієї частоти, для якої він був спроектований, тому будуть потрібні 

індивідуальні фільтри для інших частот, що є недоліком. Головна перевага 

пасивних резонансних фільтрів перед активними – це вартість, а головний 

недолік – це необхідність тривалого ретельного аналізу мережі при 

проектуванні для вибору правильного рішення. Крім того, не так просто 

компенсувати гармоніки в разі динамічних змін гармонійних спотворень. 

Іншим слабким місцем пасивних резонансних фільтрів є те, що завжди є 

небезпека перевантаження через збільшення навантаження з підвищеним 

вмістом гармонік і появи інших джерел спотворень [1,2]. Більш гнучкими в 

застосуванні є активні фільтри (компенсатори) гармонік (АФГ, Active Harmonic 

Сompensator), принцип дії яких заснований на аналізі гармонік струму 

нелінійного навантаження і генеруванні в розподільну мережу таких же 

гармонік струму, але з протилежною фазою. Як результат цього, вищі 

гармонійні складові струму нейтралізуються в точці підключення фільтра. Це 
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означає, що вони не поширюються від нелінійного навантаження в мережу і не 

спотворюють напруги первинного джерела енергії  

АФГ мають наступні переваги: скорочують THDi приблизно в 

співвідношенні 1:10; зменшують втрати потужності; не зазнають впливу 

коливань частоти, наприклад, при роботі від резервного генератора; відсутній 

ризик резонансу з будь-якою гармонійною частотою; не схильні до 

перевантаження; в разі потреби можуть перебудовуватися користувачем для 

вибору конкретних особливих гармонійних частот. Обмежує застосування 

активних фільтрів їх висока вартість, яка визначається великою миттєвою 

потужністю, необхідною для фільтрації. Виходом з положення є комбінація 

активних фільтрів з простими і надійними, добре освоєними пасивними 

фільтрами (гібридні фільтри) за рахунок можливості управління реактивними 

параметрами за допомогою активної частини схеми [3]. У проведених 

дослідженнях були отримані деякі характерні результати для різних типів 

навантажень (зокрема, частотні діаграми гармонійних спотворень без фільтра 

та з фільтрами). На рис. 1 наведені частотні діаграми при використанні 

пасивного фільтру у складі перетворювача частоти (ПЧ) для пониження рівня 

THDi. 
 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

г) 
Рис. 1 – Частотні діаграми: (а) – струм на вхідних клемах перетворювача частоти; (б) – 

гармонійний спектр вхідного струму без пасивного фільтру (в) – струм  на вхідних  клемах  

перетворювача частоти (ПЧ); (г) – спектр вхідного струму ПЧ з пасивним фільтром 
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Покриття пікового навантаження є однією з головних проблем 

енергетики. Пікове навантаження пов’язане з графіком роботи підприємств та з 

особливістю роботи електричних станцій. Існує велика кількість схемних та 

технічних способів вирішення цієї проблеми, але з розвитком технологій вона 

набуває все більшої актуальності. Нерівномірне споживання електричної та 

теплової енергії на протязі доби обумовлює задачу згладжування відповідних 

графіків, що забезпечить підвищення ефективності роботи ТЕЦ.  

Одним з шляхів вирішення цієї задачі є використання накопичувачів 

енергії. Теплові накопичувачі енергії розглядаються як перспективні пристрої, 

що забезпечують споживання надлишкової електричної енергії в нічний час та 

видачу теплової енергії споживачам у денний час [1]. З урахуванням графіків 

виробітку електричної та теплової енергії ТЕЦ проведено розрахунок 

параметрів теплового акумулятора, а саме, геометричних параметрів бака-

накопичувача нагрітої води, електричних параметрів двигунів насосів, що 

забезпечують наповнення баку-накопичувача, силових кабелів, автоматичних 

вимикачів та гідравлічних параметрів трубопроводів. 

На базі фаззі-логіки розроблена математична модель системи керування 

теплового акумулятора. Для цього добовий проміжок поділений на ряд 

інтервалів, в кожному з яких електрична та теплова енергія має чотири стани: 

«малий», «зростаючий», «великий» та «знижуючий». Зазначимо, що відповідні 

стани для електричної і теплової енергій реалізуються в різні часові проміжки.  

Вхідними параметрами математичної моделі є стани теплової та 

електричної енергії на кожному добовому проміжку. Вихідними параметрами 

моделі виступають сигнали, що забезпечують «вмикання» - «вимикання» 

пускового пристрою для електродвигуна насосу, та сигнали, що забезпечують 

«відкривання» - «закривання» клапанів трубопроводів. Сформульовані логічні 

правила для кожного добового проміжку, які в залежності від стану теплової та 

електричної енергії забезпечують сигнали керування на пусковий пристрій 

електродвигуна насосу та на клапани трубопроводів. 
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Сьогодні не виникає сумнівів у доцільності віддаленого керування 

промисловими об’єктами та відстеження їх параметрів з централізованого 

пульта керування. В ряді випадків, подібні системи використовуються в місцях 

підвищеної небезпеки для людини з метою організації безпечних умов роботи 

операторів, проте, такі системи віддаленого керування можуть знайти 

застосування майже в будь-якій сфері. Розглянемо можливість використання 

системи віддаленого керування сонячною електростанцією на прикладі 

«сонячних дерев», що розміщені на території НТУ «ХПІ» [1]. Оператор з будь-

якого місця має можливість отримати доступ до основних параметрів системи: 

напруга на клемах акумуляторної батареї; струм заряду та розряду; стан 

ліхтарів (ON/OFF); рівні освітленості, при яких здійснюється керування 

ліхтарями та ін. Для забезпечення віддаленого режиму роботи система 

знаходиться в зоні дії WiFi покриття. Доступ до Всесвітньої мережі 

відбувається за допомогою WiFi модуля ESP8266 [2]. З метою зручного аналізу 

параметрів модуля, дані безперервно записуються до log-файлу у вигляді 

Google-таблиці. Їх фіксація відбувається за допомогою скрипта на мові Google 

Apps Scrip. Апаратні модулі за допомогою своєї периферії можуть 

безпосередньо працювати з датчиками і завантажувати отримані від них дані на 

локальний або віддалений веб-сервер через Інтернет. Модуль ESP8266 

оснащено 32-бітовим ЦП з RISC-архітектурою, що працює з тактовою 

частотою 80 МГц, повністю вбудованим модулем WiFi зі стеком протоколів 

TCP / IP, послідовними інтерфейсами (I2C, SPI, і UART), каналом АЦП і 

виводами загального призначення для вводу/виведення. Модуль ESP8266 є 

найбільш інтегрованим і доступним на сьогодні WiFi-рішенням на ринку 

інтернету речей. Для відправки даних використовується метод запиту GET і 

URL-адресу, що містить текстову строку «https://script.google.com/» Отримавши 

подібний запит, сервер Google у відповідь доручає браузеру перенаправити свій 

запит GET на іншу адресу, що знаходиться в домені 

script.googleusercontent.com. Використання бібліотеки HTTPS Redirect набагато 

спрощує цей процес за рахунок усунення посередництва стороннього коду. 
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Асинхронні двигуни є основними приймачами електроенергії у світі, і 

через це підвищені вимоги щодо їх енергетичних параметрів мають велике 

значення. Для їх точного розрахунку ефективним є чисельно-польовий аналіз 

[1] за програмами, які базуються на методі скінчених елементів (МСЕ). Однією 

з них є програма FEMM, за допомогою якої можна отримати потужності 

магнітних втрат (ПМВ) на будь-якій ділянці осердь асинхронного двигуна. 

В звичайній методиці проектування на основі теорії магнітних кіл 

розрахунок ПМВ проводиться за емпіричною формулою: 

2

1,0/50
50

s
mag mag Fe m

f
P K p m B



 
  

 
,     (1) 

де fs – частота перемагнічування, Гц; β – показник ступеню; Bm – амплітуда 

магнітної індукції, Тл; p1,0/50 – довідникові питомі втрати, Вт/кг, при магнітній 

індукції 1 Тл та частоті 50 Гц; mFe – маса осердя, кг; Kmag – коефіцієнт для 

врахування низки технологічних чинників.  

Ця формула враховує тільки деяке середнє значення магнітної індукції і 

дає тільки середні ПМВ в поодиноких великих ділянках осердя двигуна, але 

вона не враховує їх нерівномірний розподіл та максимальні і мінімальні їх 

значення у межах ділянки. 

У якості об’єкта дослідження 

прийнято чотириполюсний трифазний 

асинхронний двигун (ТАД) потужністю 

15 кВт, електромагнітна система якого 

зображена на рис. 1, а його дані і 

методика чисельно-польових 

розрахунків надані в [1].  

Такі розрахунки магнітного поля 

виконується МСЕ програмою FEMM за 

допомогою скрипту Lua в поперечному 

перерізі двигуна. Завдяки цьому 

скрипту можливі автоматизовані 

побудова і розрахунок різних варіантів 

електромагнітної системи ТАД, що 

пришвидшує визначення її 

 
Рис. 1 – Картина магнітного поля ТАД 
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найоптимальнішого варіанту. 

Для чисельно-польового аналізу ПМВ прийнято нову методику, яку 

викладено в [2, 3] і застосовано для розрахунків двигуна постійного струму та 

трифазного індуктора магнітного поля. Метод розрахунку заснований на 

пошуку максимумів значень магнітної індукції в множині мінісекторів, на які 

ділиться один повторюваний період структури зубців і ярма осердя статора. За 

розподілом знайдених максимумів визначаються їх середньоквадратичні 

значення Bav2 на вказаних ділянках осердя, і по них обчислюється ПМВ за 

формулою (1), у яку Bav2 вводиться замість умовного значення Bm усієї ділянки. 

Метод дозволяє відображувати розрахункові моделі осердь практично 

будь-якої форми. 

Метою даної роботи була адоптація методу та скрипту Lua, який керує 

програмою FEMM при розрахунках магнітного поля, до розрахунків 

потужності основних магнітних втрат в ярмі та зубцях осердя статора ТАД. 

Чисельно-польові розрахунки (варіант V1) виконані в режимах неробочого 

ходу (НХ) і номінального навантаження (НН), а також класичним методом на 

основі теорії магнітних кіл (варіант V2), можливості якої обмежуються тільки 

режимом НХ.  

Результати розрахунків надані в табл. 1, де Pmagys, Pmagts, Pmags – ПМВ в ярмі, 

зубцях та сумарні в осерді статора; Is, Isor – фазний струм обмотки статора та 

його намагнічувальна складова. 

Розбіжність результатів очевидна, а методика їх отримання надає 

можливість подальшого більш докладного аналізу конструкції ТАД з метою 

зменшення ПМВ і підвищення ККД ТАД. При цьому важливими перевагами 

цієї методики є врахування 

складного розподілу 

магнітної індукції в осердях, 

а також її універсальність з 

точки зору опрацювання 

будь-яких геометричних 

форм осердь, у тому числі – 

при наявності аксіальних 

вентиляційних каналів, що традиційній методиці не під силу. 
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Таблиця 1 – Порівняння магнітних втрат в ТАД 

Варі-

ант 

Ре-

жим 

Pmagys, 

Вт 

Pmagts,  

Вт 

Pmags,  

Вт 

Isor,  

А 

Is,  

А 

V1 НХ 206 88 294 6,86 6,86 

НН 188 96 284 6,64 28,3 

V2 НХ 190 81 271 7,75 7,75 

http://doi.org/10.15407/techned2018.01.047#_blank
https://doi.org/10.15407/techned2019.02.023
http://doi:10.20998/2409-9295.2019.4.15%20
http://doi:10.20998/2409-9295.2019.4.15%20
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Підвищення вимог щодо енергетичних показників асинхронних двигунів 

вимагає більш точних розрахунків їх параметрів для отримання найкращих 

варіантів проєктів. Для досягнення цього застосовують програмні комплекси, 

серед яких є програма FEMM [1]. Але виникає проблема формування 

розрахункових фізико-геометричних моделей (ФГМ) для різних конструкції 

двигунів. Цю проблему в середовищі програми FEMM можна вирішити шляхом 

автоматичної побудови таких моделей створюваним скриптом на мові Lua [1]. 

Такі програми – скрипти повинні бути універсальними з точки зору 

варіювання геометрією і розмірами, струмами, магнітними властивостями тощо 

трифазних асинхронних двигунів (ТАД), що проектуються – при мінімумі 

вихідної інформації і тільки в числовій формі [2]. Приклад розрахункової ФГМ 

ТАД, що створена розробленим скриптом Lua, наведено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Розрахункова модель ТАД, що побудована за допомогою скрипту Lua 

 

Для реалізації в програмі FEMM електромагнітна система ТАД формується 

скриптом Lua в її поперечному перерізі, де відображаються осердя статора і 

ротора, їх магнітні властивості, а також миттєві значення струмів обмоток 

ротора і статора. Побудова ФГМ заснована на командах розстановки вузлів – 

координатних точок (x, y). На їх основі своїми командами будуються прямі 

mailto:gunter_odim@ukr.net
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відрізки і дуги. В утворюваних замкнутих підобластях – блоках ставляться 

мітки з іменами, через які їм приписуються фізичні властивості.  

Мова скрипта Lua інтегрована в програму FEMM і є легкою для 

засвоювання, а текст скрипта пишеться у текстовому редакторі Блокнот. 

Скрипт дає можливість автоматизованих генерування моделі, розрахунку 

магнітного поля і на цієї основі – необхідних параметрів ТАД, та виводу його 

результатів у текстовій чи графічній формах у файл або на екран комп’ютера. 

Програма для автоматизації розрахунку виконує послідовність дій: 

 Присвоєння імен файлам даних, результатів роботи та ФГМ. 

 Відкриття зовнішнього файлу даних і читання їх з нього. 

 Організація файлу результату розрахунку. 

 Розрахунок додаткових параметрів ТАД на основі вихідних даних. 

 Створення магнітної задачі та завдання її параметрів. 

 Створення поверхні та зубцево-пазової структури осердя статора. 

 Створення зубцево-пазової структури осердя ротора і поверхні валу. 

 Створення допоміжних (інформаційних) окружностей в ФГМ ТАД. 

 Підготовка магнітних властивостей немагнітних матеріалів. 

 Підготовка меток і імен магнітних властивостей феромагнітних осердь. 

 Ввід кривих намагнічування сталі осердь. 

 Підготовка імен і значень фазних струмів обмотки статора. 

 Підготовка імен і значень фазних струмів у стрижнях ротора. 

 Підготовка параметрів геометричної структури обмотки статора. 

 Завдання матеріалу і струмів в пазах фазних зон обмоток статора. 

 Завдання матеріалу і розподілення струмів в пазах ротора. 

 Завдання магнітних властивостей немагнітних зазорів і інших ділянок. 

 Завдання матеріалу для ярем та зубців статора. 

 Завдання матеріалів для ярма, зубців та валу ротора. 

 Створення і призначення граничних умов на поверхні осердя статора. 

 Виконання тестового розрахунку магнітного поля та моменту ротора. 

 Перехід до показу та виводу результатів розрахунку. 

Ще можливі додаткові пункти в програмі для розширення її можливостей.  

Наведені в даній роботі принципи створення скрипту Lua і їх реалізація 

дають можливість підвищити ефективність роботи розраховувачів ТАД і 

проводити доволі точні розрахунки проектів ТАД. Це здійснюється завдяки 

автоматизації побудови розрахункових їх ФГМ, виконання розрахунків та 

отримання їх результатів, що дозволить полегшити і підвищити якість 

проєктування цих двигунів без необхідності великих витрат часу. 
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Лінійні асинхронні двигуни відрізняються від звичайних асинхронних 

двигунів тим, що мають розімкнутий магнітопровід і кругове поле в 

повітряному зазорі лінійних двигунів ні при яких умовах не може бути 

одержано. Якщо в звичайному асинхронному двигуні магнітопроводи статора і 

ротора замкнуті, то в лінійному вони розімкнуті. 

Принциповим недоліком таких двигунів є поява в повітряному зазорі в 

підбитих (на кінцях магнітопроводів) електромагнітних хвиль. Це явище 

прийнято називати краєвим ефектом. Краєвий ефект погіршує енергетичні 

показники машин, що обмежує її застосування. Цей недолік можливо 

ліквідувати, застосовуючи компенсуючі обмотки. 

При проектуванні лінійних асинхронних двигунів для зменшення краєвого 

ефекту може бути статор довший ротора, чи навпаки, ротор довший статора. 

Ротор в лінійних двигунах інколи називають бігунком. 

Конструкції лінійних асинхронних двигунів дуже різновиді. Бігун може 

бути виконано у вигляді масивного ротора чи з короткозамкнутою обмоткою, 

розміщеною в пазах. Щоб уникнути магнітного тяжіння, лінійні двигуни 

можуть мати ротор, який розміщений між двох статорних обмоток. Можливо 

застосовувати зворотню конструкцію, коли короткозамкнутий ротор не 

рухомий, а рухається статорна обмотка (індуктор). 

Лінійні асинхронні двигуни находять застосування для одержання 

зворотно-поступового руху. Однак в цьому випадку можливо їх застосування 

там, де допустимі низькі енергетичні показники. 

Коефіцієнт корисної дії в цьому випадку низький із-за викривленого поля в 

повітряному зазорі, а також через те, що при пусках і зупинках двигуна більша 

частина енергії, яка споживається із мережі, перетворюється в тепло. 

Непреривні перехідні процеси при реверсуванні двигуна різко знижують ККД і 

cos φ. 

Перед тим, як застосувати лінійний двигун для механізмів зі зворотно-

поступовим рухом необхідно його порівняти зі звичайним двигуном і 

механічною системою для одержання зворотно-поступового руху. Лінійні 

асинхронні двигуни можуть застосовуватися для різних транспортних 

пристроїв (електровозів, підвісних доріг, мобільних кормороздавачів, 
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штангових транспортерів, канатно-скреперних установок). 

Так для коливаючих конвеєрів, які використовуються для транспортування 

вологого цукру, застосовуються лінійні асинхронні двигуни, замість 

асинхронних двигунів з обертовим рухом, привод якого показаний на рис. 1. 
 

 
Рис.1 – Кінематична схема коливаючого конвеєра: 1 – асинхронний двигун; 2 – 

маховик; 3 – пасова передача; 4 – кривошипно-шатунний механізм; 5 – вантажо-несучий 

жолоб 
 

Привод конвеєра складається із асинхронного електродвигуна 1, 

обертаючого вала з маховиком 2, з допомогою пасової передачі 3, кривошипно-

шатунного механізму 4, який перетворює поступовий рух вантажно-несучого 

жолоба 5 в зворотно-поступовий. При цьому необхідно відмітити, що велике 

число деталей і поверхонь, які труться, знижують надійність конвеєра, 

збільшуючи при цьому експлуатаційні витрати. 

Крім цього, амплітуда коливань вантажо-несучого жолоба визначається 

розмірами кривошипа, що приводить до обмеження можливості регулювати 

його продуктивність. Замінити вище приведенні недоліки приводів 

коливальних конвеєрів можливо, застосовуючи лінійні асинхронні 

електродвигуни (ЛАД) разом з пружними накопичувачами енергії. Індуктор 

розміщено під вантажо-несучим жолобом, який одночасно виконує функцію 

вторинного елемента (ротора) електродвигуна. При подачі трьохфазної напруги 

на електродвигун жолоб рухається поступово, стискаючи пружний елемент. В 

момент часу, який задається блоком керування, ЛАД відключається від мережі, 

і пружний елемент за рахунок потенціальної енергії повертає вантажо-несучий 

жолоб в початкове положення. 

Найбільш ефективним пристроєм, який забезпечує безперебійний і 

регулюючий вище сипучого матеріалу із бункера-живильника на підприємствах 

АПК являється зворушувач-засувки з коливальним лінійним асинхронним 

двигуном. Лінійні асинхронні двигуни використовуються для механізмів 

ударної дії, що дає можливість підвищити силу удару бойка, а це приводить до 

підвищення коефіцієнта корисної дії даного пристрою і підвищення 

ефективності перетворення електромеханічної енергії. 
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Натепер в Україні виникає необхідність створення синхронних генераторів 

і двигунів середньої потужності частотою 400 Гц для автономних енергетичних 

установок.  

При проектуванні електричних машин використовуються не тільки 

розрахункові співвідношення величин, але й рекомендації, отримані з досвіду 

проектування. Натепер в Україні досвід проектування високочастотних 

синхронних машин дуже малий та несистематизований. В [1] наводяться 

загальні рекомендації щодо вибору головних розмірів та електромагнітних 

навантажень, які можна підтвердити або спростувати тільки після виготовлення 

та проведення випробувань синхронного генератора. Тому виникає 

необхідність у виявленні залежностей, які на базі номінальних даних 

синхронної машини – потужності, лінійної напруги, частоти обертання або 

частоти мережі– дозволять обрати головні розміри синхронної машини – 

внутрішній діаметр осердя статора та його довжину.  

Користуючись [2] та класичною методикою проектування синхронних 

машин, спроектовано ряд високочастотних синхронних машин потужністю від 

100 кВт до 1000 кВт лінійною напругою 6,3 кВ, частотою мережі 400 Гц та 

кількістю пар полюсів від 2 до 8, на підставі якого винайдено рекомендації, 

серед яких: відношення внутрішнього діаметра осердя статора до його довжини 

рекомендується обирати з діапазону від 0,3 до 0,5, відношення зовнішнього 

діаметра осердя статора до внутрішнього – від 1,5 до 2,0. Лінійне навантаження 

повинно бути знижене на 15 % – 20 % від обраного за формулою повної 

потужності [2] через умови розташування двошарової розподіленої обмотки в 

пазах статора. Зі зростанням кількості пар полюсів виникає проблема 

розташування обмотки збудження в міжполюсному просторі, яка вирішується 

вибором збуджувального пристрою. 
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На сьогоднішній день автономні системи електропостачання на основі 

вітроенергетичних установок розрізняються як усією структурою в цілому 

(рис.1), так і елементами, що входять до її складу. Тому важливим є ефективне 

формування таких систем. Цьому питанню приділяється багато уваги, так як 

політика держави все більше спрямована на впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих технологій. 
 

 
Рис.1 - Основні системи автономного електропостачання на основі ВЕУ 

 

Спосіб резервування вітроелектростанції - це одне з основних питань, які 

необхідно вирішити при виборі структурної схеми автономної системи 

електропостачання. Як видно з рисунка 1, основними є два способи 

резервування: акумуляторне резервування і використання інших джерел 

електроенергії в якості резерву. Однак, використання паливних електростанцій 

(рис.2), таких як дизельні та бензинові електростанції, призводить до того, що 

автономна система електропостачання перестає бути екологічно чистою, до 

того ж виникає цілий ряд проблем, пов'язаних з недоліками таких джерел.[1] 
 

 
Рис. 2 – Структурна схема автономної системи електропостачання на основі ВЕУ 

та паливної електростанції 
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Застосування сонячних електростанцій в якості резерву (рис. 3), теж має 

істотні недоліки, які в основному пов'язані з високою вартістю обладнання, що 

входить до складу таких електростанцій. Крім того, стохастичне надходження 

сонячної енергії, також як і мінливість вітру, створює ймовірність припинення 

вироблення електроенергії обома джерелами одночасно, що знову змушує 

резервувати систему електропостачання інакшим способом.[2] 

 

 
Рис.3 - Застосування сонячних електростанцій в якості резерву 

 

Можлива схема електричних з'єднань для такої автономної 

вітроелектростанції представлена на рисунку 4. 
 

 
Рис.4 – Схема електричних з'єднань 

 

У розглянутій схемі ВЕУ та гідроакумулятор електричними лініями 

з'єднані із загальним контролером, звідки енергія подається споживачу. При 

цьому передбачається, що ВЕУ знаходиться в безпосередній близькості від 

генератора і від загального центру навантаження, тому втрати в мережі не 

враховуються. 
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На сьогоднішній день з метою підвищення енергетичної ефективності 

електропоїздів у складі їх тягового приводу все частіше застосовують бортові 

накопичувачі енергії. Серед відомих типів накопичувачів (електрохімічні, 

ємнісні, електромеханічні інерційні, надпровідні) найбільш доцільно, на думку 

авторів, застосовувати електромеханічні інерційні накопичувачі, які 

відповідають певним вимогам по масо-габаритними показникам, терміну 

служби і умов експлуатації на рухомому складі. 

За базу для концептуального проекту розглядається електропоїзд, який 

складається з чотирьох вагонів. Кінці суміжних проміжних вагонів цього 

електропоїзда спираються на візки Якобса, а головні частини кінцевих вагонів - 

на звичайні двовісні моторні візки. Технічні дані базового поїзда показані в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 - Технічні характеристики поїзда 

Параметр Показник 

Система тягового електропостачання =3 кВ 

Довжина поїзда, м 76 

Ширина вагона, м 3,2 

Висота над рівнем головок рейок, м 4,4 

Осьова формула B0(2)(2)(2)B0 

Маса тари, т 140 

Максимальна швидкість, км/год 120 

Максимальне прискорення, м/с
2
 1 

Потужність на тягу, кВт 1720 

Кількість двигунів 4 

 

Істотно відмітною ознакою поїзда, що запропоновано, є використання 

накопичувача енергії, який в режимі гальмування повинен запасати кінетичну 

енергію поїзда, щоб згодом при розгоні поїзда видавати її в тяговий ланцюг. З 

огляду на те, що режими розгону і гальмування для приміських електропоїздів 

mailto:karina190780@gmail.com
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є штатними, ефект істотного енергозбереження від застосування накопичувача 

цілком очікується. 

Тяговий привід складається з двох ідентичних тягових агрегатів, які 

містять два паралельно включених ланцюга - тяги і накопичення. Кожен з 

перетворювачів цих ланцюгів має пряме підключення до тягової мережі через 

вхідний фільтр. 

Ланцюг тяги включає мережевий фільтр, тяговий перетворювач і два 

паралельно підключених тягових двигуна. Мережевий фільтр захищає 

електропривод від можливих перенапруг в тяговій мережі, а також слугує для 

захисту і самої контактної мережі від гармонік критичного діапазону, що 

генеруються тяговим приводом. Тяговий перетворювач, що забезпечує 

регулювання величини моменту і частоти обертання асинхронних двигунів, 

являє собою автономний інвертор напруги з широто імпульсною модуляцією. 

Основним виконавчим механізмом тягового приводу є асинхронні двигуни. 

Ланцюг накопичувача складається з мережевого фільтра, конвертора, 

гальмівних резисторів і накопичувача енергії. Мережевий фільтр виконує ті ж 

функції, що і в тяговому ланцюзі. У гальмівному резисторі розсіюється енергія 

при реостатному гальмуванні. Конвертор являє собою buck & boost DC-DC-

перетворювач, який дозволяє регулювати напругу на його вході з боку 

накопичувача як «вгору», так і «вниз» щодо напруги з боку тягового двигуна, а 

також забезпечувати такі ж умови регулювання напруги при поверненні енергії 

з накопичувача [1]. 

Інерційний накопичувач є поєднанням маховика і оберненої машини 

постійного струму зі збудженням від постійних магнітів і напівпровідниковим 

комутатором [2]. 

При гальмуванні електрорухомого складу енергія уповільнення його маси 

перетворюється накопичувачем в кінетичну енергію обертання маховика, а при 

розгоні кінетична енергія маховика накопичувача передається в систему 

тягового приводу, навантаженням якого є маса рухомого складу. 

Описана схема електроприводу дозволяє використовувати для тяги струм, 

що надходить як з контактної мережі, так і від накопичувача енергії. При 

рекуперації енергія гальмування може бути повернена і в контактну мережу, і 

одночасно заощаджена в накопичувачі. Цей принцип дає можливість 

раціонально перерозподіляти потоки енергії як всередині системи тягового 

приводу окремого поїзда в залежності від місця його знаходження щодо 

тягових підстанцій, так і при вибігу або гальмуванні інших поїздів, що 

знаходяться на цій зоні. 
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Авіаційні асинхронні двигуни (ААД) мають низку конструктивних 

особливостей у порівнянні з класичними асинхронними двигунами. Актуальною 

задачею для ААД є підвищення номінального обертового моменту і як було 

показано в [1] для ААД типу ДА 5,5, який виконується з прямокутним внутрішнім 

стрижнем двоклітинного пазу ротора, (рис. 1 а) за результатами чисельно-

польового розрахунку за допомогою програми FEMM [2] електромагнітний момент 

склав Mem=6,97 Н·м. Аналіз впливу форми внутрішнього стрижня на величину 

електромагнітного моменту проведений за умови однакового номінального 

значення струму ротора, для чого площа внутрішнього стрижня була незмінною. 

Це і стало визначальним у підборі розмірів круглої (рис. 1 б) та овальної (рис. 1 в) 

форм внутрішніх стрижнів. При чому розміри зовнішнього стрижня та перемички 

між ними не змінювались. Для варіанта з круглим внутрішнім стрижнем 

електромагнітний момент склав Mem= 6,89 Н·м, а з овальним – Mem= 7,37 Н·м. 

Тобто овальна форма внутрішнього стрижня є найбільш раціональною з точки 

зору підвищення номінального обертового моменту ААД і потребує 

подальшого аналізу впливу розмірів стрижня цієї форми на його пускові 

властивості. 

     
а    б    в 

Рис. 1 – Форми і розміри внутрішніх стрижнів пазів ротора ААД: 

а – прямокутний; б – круглий; в – овальний 
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С ростом степени интеграции микросхем качественно меняется предел 

сложности систем, которые могут быть реализованы на их основе. Технологии 

ПЛИС приходят на смену микропроцессорам, микроконтроллерам и DSP-

процессорам. Медицинские электронные устройства охватывают целый ряд 

реализаций оборудования, начиная от больших диагностических машин, 

которые заполняют комнату, и заканчивая небольшими мобильными 

устройствами, которые пациенты носят с собой. Опираясь на динамику 

здравоохранения для обеспечения превосходного ухода за пациентами при 

меньших затратах, поставщики требуют повышенной визуализации, передачи 

медицинских изображений и видео данных от производителей оборудования. 

Поэтому существует тенденция к реализации задач на программируемых 

логических схемах. Продукция компания Xilinx уже много лет используется в 

системах визуализации, в том числе в рентгеновской и ультрозвуковой технике, 

кардиографической, томографических и иных системах реального времени. 

Практически любое цифровое устройство обменивается данными с внешними 

датчиками, ОЗУ и флэш-памятью, аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми 

преобразователями [1]. Обработка данных в таких системах требует 

интенсивного решения задач ЦОС и большого числа каналов, с чем 

справляются Virtex-6 и Spartan-6, ПЛИС Xilinx 7 серии, которые имеют 

высокоскоростную полосу пропускания, большое количество логических 

элементов, низкое энергопотребление и высокою производительность по 

низкой цене [2]. Производительность же ПЛИС Xilinx на задачах ЦОС тем 

выше, чем более высокая параллельность обработки используется в алгоритме, 

что приводит соответственно к увеличению объема логики на кристалле. 

Процесс разработки может быть ускорен за счет использования Simulink System 

Generator для DSP, что позволяет разработчику получить доступ к набору 

аппаратных компонентов FPGA Xilinx и в то же время может использовать 

стандартные блоки Simulink, такие как источники и приемники сигналов, 

логические и математические операции, блоки подсистем и многое другое [3]. 

Область применения ПЛИС компании Intel включает системы 

мониторинга пациентов, искусственной вентиляции и жизнеобеспечения, 

вспомогательную технику для анестезии, автоматические наружные и 

имплантируемые дефибрилляторы, системы кардиостимуляции, ультразвуковое 

оборудование, томографические системы и разнообразное больничное 
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оснащение. Предлагаемые кристаллы ПЛИС в рамках серий Cyclone, Arria и 

Stratix подходят для широкого спектра задач систем визуализации.  

Медицинская индустрия развивается в направлении персонализированной 

медицины. Геномика имеет решающее значение для диагностики и лечения 

редких, наследственных заболеваний, а также медицинских достижений и 

индивидуального ухода. Для этого требуется оборудование с большей 

вычислительной мощностью, емкостью хранения и пропускной способностью 

сети, с чем справляются ПЛИС Intel семейства Arria. Имеющие 

интегрированую систему с HPS на базе ARM, состоящая из процессора, 

периферии и интерфейсов памяти с матрицей FPGA, использующей 

магистральную соединительную линию с высокой пропускной способностью. 

Он сочетает в себе производительность и энергосбережение интеллектуальной 

собственности (IP) с гибкостью программируемой логики. 

Компания Microsemi предлагает ПЛИС со смешанным типом сигналов 

SmartFusion, объединяющую структуру программируемой логики, архитектуру 

ARM, существенный объем флэш и SRAM памяти, а также другие компоненты. 

Продукты Microsemi имеют высокий иммунитет к сбоям, что вызвано 

существенной интенсивностью SEU в подобных областях при современной 

степени интеграции, что позволяет использование продукта в имплантах и 

вспомогательном оборудовании при лучевой терапии. 

С новым витком научно-технического прогресса всегда перед заведениями 

высшего образования появляется актуальная задача подготовки специалистов в 

этой области. Проведенный анализ показывает, что подготовка специалистов в 

направлении микропроцессорных технологий и систем, а также применение 

инновационных методов в современном образовании позволит повысить 

заинтересованность, мотивированность, научно-прикладную направленность 

формирования вектора образования и качество подготовки студента [4], как 

высококвалифицированного специалиста. 
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Місця встановлення комутаційних апаратів секціонування мережі (КАСМ) 

визначають за максимумом функції зниження недовідпуску електроенергії 

𝛿𝑤→ max, який шукають, зазвичай, методом зонних структур. 

Оскільки в показано, що ефект від встановлення кожного наступного 

КАСМ зменшується приблизно в два рази, то, як правило, більше двох КАСМ 

передбачати до встановлення на магістралі ЛЕП не доцільно. Отримане за 

методом зонних структур максимальне зниження недовідпуску електроенергії 

дозволяє відповідно до вимог ГКД 340.000.001, ГКД 340.000.002 і СОУ-Н МЕВ 

40.1-00013741-76 визначити інтегральний ефект і термін окупності капітальних 

вкладень, пов’язаних з встановленням КАСМ. 

Вибір кількості і місць встановлення КАСМ відповідно здійснюють у 

такому порядку: 

а) виконують ідентифікацію мережі згідно з СОУ [1]; 

б) визначають раціональні місця встановлення КАСМ; 

в) визначають кількість КАСМ та їх характеристики 

За характеристиками споживачів визначають спосіб улаштування 

резервування розподільної електричної мережі, а саме: 

а) з відсутністю резервування (мережа містить електроприймачі тільки III 

категорії надійності електропостачання); 

б) з ручним ввімкненням резерву (мережа містить електроприймачі III і II 

категорії надійності електропостачання); 

в) з автоматичним ввімкненням резерву (мережа містить електроприймачі І 

категорії надійності електропостачання). 

Для оцінки аварійних відключень в електричних мережах зазвичай 

використовують два показники. Перший з них характеризує властивість 

безвідмовності електричної мережі і називається параметром потоку (частотою) 

відмов у розрахунку на рік (𝜆(𝑡), 1/рік). Другий характеризує властивість 

відновлюваності роботи електричної мережі при її аварійному відмову у  

вигляді середнього часу відновлення, вимірюваного в годинах (𝜏, год).  

При навмисних відключеннях для проведення планових ремонтів 

використовують аналогічні показники: параметр потоку (частоту) навмисних 
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відключень (𝜆П(𝑡), 1/рік) і середній час обслуговування (𝜏П, год) після  

навмисного відключення. 

Одним з найбільш часто використовуваних комплексних показників при 

техніко-економічних розрахунках є середньорічний недовідпуск електроенергії 

споживачам (Δ𝑊, кВт·год/рік) внаслідок аварійних і планових відключень 

мережі, який визначається наступним виразом: 

 
де 𝑃𝑖 – середня відключається навантаження i-го споживача електроенергії; 

𝛾 – коефіцієнт, що враховує меншу вагу навмисних відключень в 

порівнянні з раптовими відмовами, що приймає в практичних розрахунках 

значення 𝛾 = 0,33; 

𝑙д – довжина розглядуваної ділянки, км; 

𝜆𝑖 ∙ 𝜏𝑖 + 𝛾 ∙ 𝜆П ∙ 𝜏П = 𝜃 – еквівалентний час перерви електропостачання 

споживача. 

При розрахунках надійності електричної мережі напругою 10 кВ необхідно 

враховувати, що в сільській місцевості це складні розгалужені, в основному, 

повітряні лінії, до яких на глухих відгалуженнях підключені трансформаторні 

підстанції (ТП-10/0,4 кВ). У свою чергу, лінії 10 кВ підключені до збірних шин 

одно чи двох трансформаторних пунктів живлення (ПЖ) напругою 110/35/10 

кВ, які резервуються від шин своєї ж підстанції або сусідніх ПЖ. Лінії 10 кВ 

можуть бути секціонованими з використанням лінійних роз'єднувачів або 

автоматичних вимикачів, в тому числі з можливістю включення резерву (АВР). 

При розрахунку надійності електричної мережі 10 кВ спочатку виділяють 

зону стійкого ушкодження, а всю мережу розглядають як сукупність таких зон, 

розділених комутаційними апаратами з пристроями релейного захисту та 

протиаварійної автоматики. Для кожної зони електричної мережі визначається 

її навантаження, тривалість і число відключень і розраховується очікуваний 

річний недовідпуску електроенергії споживачам [2]. 

Підсумувавши значення недовідпуску електроенергії за всіма виділеними 

зонами отримаємо недовідпуску електроенергії конкретної ПЛ. Очікуваний 

річний недовідпуску електричної мережі може дорівнює сумі цих показників по 

всіх лініях даної мережі. 

Таким чином, розрахунок надійності електропостачання споживачів 

розподільчої мережі 10 кВ необхідно вести окремо для кожної лінії 10 кВ з 

урахуванням особливостей її схеми, ступеня автоматизації і способів 

резервування, розташування і потужності споживачів. 
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В даний час в електроенергетичній галузі як України, так і низки інших 

країн широке застосування знаходять системи штучного інтелекту (ШІ) та 

експертні системи (ЕС). Дані системи широко використовуються для збору та 

обробки інформації, управління режимами, вирішення завдань прогнозування 

та діагностики стану обладнання. Незалежно від типу розв'язуваних завдань і 

галузі використання всі ЕС мають подібну архітектуру. В основі цієї 

архітектури лежить поділ знань, закладених в систему, і алгоритмів їх обробки. 

Реальні ЕС можуть мати складну, розгалужену структуру модулів, але для 

будь-ЕС необхідна наявність наступних основних блоків (рис. 1). 

 

 
Рис.1 – Структура статичної ЕС 

 

Типова статична ЕС складається з наступних основних компонентів: 

- вирішувача (інтерпретатора); 

- робочої пам'яті (РП), званої також базою даних (БД); 

- бази знань (БЗ); 

- компонентів набуття знань; 

- пояснювального компонента; 

- діалогового компонента. 
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База даних (БД) (робоча пам'ять (РП)) призначена для зберігання 

вихідних і проміжних даних розв'язуваного в поточний момент завдання. Цей 

термін збігається за назвою, але не за змістом з терміном, що використовується 

в інформаційно-пошукових системах (ІПС) і системах управління базами даних 

(СУБД) для позначення всіх даних (в першу чергу довгострокових), що 

зберігаються в системі. 

База знань (БЗ) в ЕС призначена для зберігання довгострокових даних, 

що описують розглянуту область (а не поточних даних), і правил, що описують 

доцільні перетворення даних цієї області. 

Вирішувач, використовуючи вихідні дані з РП і знання з БЗ, формує таку 

послідовність правил, які, будучи застосованими до вихідних даних, призводять 

до вирішення завдання. 

Компонент набуття знань автоматизує процес наповнення ЕС знаннями, 

здійснюваний користувачем-експертом. 

Пояснювальний компонент пояснює, як система отримала рішення 

задачі (або чому вона не отримала рішення) і які знання вона при цьому 

використала, що полегшує експерту тестування системи та підвищує довіру 

користувача до отриманого результату. 

Діалоговий компонент орієнтований на організацію дружнього 

спілкування з користувачем як в ході вирішення завдань, так і в процесі набуття 

знань і пояснення результатів роботи. 

ЕС і системи ШІ відрізняються від систем обробки даних тим, що в 

основному використовується символьний (а не числовий) спосіб подання, 

символьний висновок і евристичний пошук рішення, а не виконання відомого 

алгоритму. У той же час, виконаний аналіз найбільш відомих ЕС, які 

використовуються для діагностики стану високовольтного маслонаповненого 

обладнання («Діагностика +», «ЕДІС Альбатрос», «Діана», «ДіаХром-2000» та 

інші [1]) показує, що дані програми не є ЕС, оскільки виконують заздалегідь 

викладений алгоритм. Виконаний аналіз дозволив описати основні модулі 

систем штучного інтелекту, що планується використовувати при розробці 

експертної системи для діагностики стану маслонаповненого високовольтного 

обладнання. 
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Вступ. Сучасні виробничі процеси неможливо уявити без використання 

теплообмінного обладнання. Теплообмінники знайшли широке застосування в 

усіх галузях промисловості [1]. Обсяг світового ринку промислових 

теплообмінників оцінюється в 15 мільярдів доларів. Виходячи з цієї цифри, 

актуальною є розробка алгоритму оптимізації теплообмінних апаратів, за 

допомогою якого можна зменшити згадані затрати при проектуванні, 

виробництві, експлуатації та модернізації в середньому на 20-30% та 

зекономити час. 

Мета. Розроблений алгоритм оптимізації на прикладі петлевих 

теплообмінників (АОПетТО), який відкриває нові можливості для проведення 

обчислювального оптимізаційного експерименту. Особливо його створення 

актуальне при рішення різних оптимізаційних задач теплообмінників, 

ефективність яких зростає внаслідок розширення області пошуку екстремуму 

критерію ефективності [2]. 

Загальна частина. Розроблений автоматизований програмний комплекс 

розрахунку и оптимізації петлевих теплообмінників, на основі системного 

структурно-модульного підходу являє собою систему, відкриту для 

включення нових модулів [3]. При необхідності проводиться доповнення або 

заміна модуля без зміни загальної структури алгоритму. Значною перевагою є 

широка гама різновидів розрахунку. Дана особливість значно спрощує їх 

включення в системи автоматизованого проектування і автоматизовані 

системи наукових досліджень. 

Є можливість агрегування - об'єднання елементів алгоритмів в єдину 

систему. При цьому забезпечується рішення дворівневої завдання: на 

верхньому рівні проводитися пошук оптимальних режимних параметрів 

(окремого елемента або системи в цілому); на нижньому рівні - пошук 

оптимальних конструктивних параметрів (стосовно до певного елементу 

системи) [3]. 

Оптимізація проводиться за наступними показниками ефективності: 

натуральними, енергетичними, термодинамічними, експлуатаційними, 

техніко-економічними, питомими, екологічними ті комбінованими 

показниками. 
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АОПетТО-2019 передбачає оптимізацію по основних конструктивних 

незалежних змінних, які формують петлевий теплообмінник. Для кожної 

змінної задається мінімальне nmin і максимальне nmах значення, а також крок 

зміни Δn. 

АОПетТО-2019 включає 

наступні блок-схеми: набір 

незалежних параметрів (ННП); 

конструкторські розрахунки петлевої 

секції та теплообмінника (КРХПС і 

КРХПТО); тепловий розрахунок (ТР); 

гідравлічний розрахунок (ГР); 

економічний розрахунок (ЕР); 

розрахунок показників ефективності 

теплообмінника РПЕТ. 

Висновки. У зв'язку з 

розповсюдженим застосуванням 

петлевих теплообмінників в 

різноманітних галузях промисловості,  

їх оптимізація є актуальною 

народногосподарською задачею. 

АОПетТО-2019 в сотні разів розширює 

можливості оцінки ефективності 

теплообмінників за рахунок 

використання структурно-модульного 

підходу та широкого набору критеріїв 

ефективності. 
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Рис. 1– Загальна структура 

алгоритму АОПетТО-2019 
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З кожним роком в світі збільшується загальний обсяг споживаної 

електроенергії. Оскільки споживання енергії має випадковий нестаціонарний  

характер, то виникає необхідність покриття потреб споживання в моменти 

різкої зміни графіку навантаження. Виходячи з цього, в енергетиці набирає 

популярності використання накопичувачів енергії різного типу в залежності від 

умов роботи, способу накопичення та їх технічних характеристик. 

Одним з найвідоміших накопичувачів енергії є кінетична система 

накопичення з використанням маховика [1]. Така система має ряд переваг в 

порівнянні з іншими системами накопичення, серед яких слід зазначити 

довговічність, невелику вартість щодо інших систем накопичення, найбільший 

ККД, невеликий період накопичення максимальної потужності. Однак така 

система має і ряд недоліків, які ускладнюють її впровадження в енергосистему. 

До таких недоліків можна віднести неможливість використання накопиченої 

енергії через тривалий термін після накопичення. 

Принцип роботи зазначеної системи заснований на накопиченні енергії 

шляхом обертання маховика в режимі живлення двигуна від зовнішньої мережі, 

який перетворює електричну енергію в механічну. Як тільки накопичена 

енергія досягає свого максимуму, та для зовнішньої мережі виникає потрібність 

в енергії, живлення двигуна припиняється і система переходить в режим 

генератора, в якому енергія, яка була накопичена, переходить з механічної в 

електричну. 

У світі з кожним роком підвищується відсоток використання маховикового 

накопичувача енергії. Їх застосовуються в різних сферах виробництва і 

транспорту. У світі часто такі накопичувачі енергії застосовують в якості блоків 

безперебійного живлення для офісів. 

Для Європи згідно зі статистикою [2], до 2025 року потужність 

накопичувачів енергії основаних на маховикових накопичувачах досягне 

23288,6 кВт. Основними споживачами енергії в більшості регіонів Європи є 

потужні промислові виробництва. 

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в зв'язку з частими відключеннями 

електропостачання також більш активно почали застосовувати кінетичні 

системи накопичення енергії в якості блоків безперебійного живлення. 

Гравітаційний накопичувач енергії був запропонований вченими змінив 

принцип накопичення енергії, шляхом використання вантажу, який буде 
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підніматися в режимі двигуна, і спускатися в режимі генератора [3]. Такі 

системи використовуються в старих відпрацьованих шахтах, які мають велику 

глибину. На поверхні шахти встановлюється рухомий вузол, до якого тросами 

закріплюється вантаж, який буде підніматися або опускатися. Схема роботи 

такого накопичувача відображена на рис.1. 

 
 

Рис.1 – Схема роботи гравітаційного накопичувача енергії: 

1 – двигун-генератор; 2 – вантаж; 3 – шахта по котрій рухається вантаж 

  

Для Украйни така система накопичення енергії мають велику перспективу. 

Ця система накопичення енергії може використовуватися у великій кількості  

при застосуванні саме вугільних шахт, які вже не придатні до видобутку 

природних ресурсів. Такі системи дозволять підвищити надійність 

енергосистеми оскільки вони будуть встановлені в різних частинах території 

України і мають переваги перед тими ж гідроакумулюючими електростанціями, 

яким необхідно забезпечити наявність певного ландшафту. 

Також такі системи можливо використовувати в сільській місцевості, якщо 

є глибокі колодязі, в яких ґрунтові води знаходяться на досить великій глибині. 

Такі системи можуть допомогти жителям отримувати електроенергію під час 

аварій в мережі. 

Запропонована система здатна генерувати електроенергію практично в 

будь-який час доби, оскільки в такій системі немає постійно обертової частини, 

у порівнянні з маховиковим накопичувачем енергії, в якому не можливо 

керувати генерацією в певну годину доби. 

Таким чином, розглянута кінетична система накопичення енергії має 

широкі перспективи для впровадження в Україні та світі. 
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Акцизне оподаткування є однією з найдавніших форм оподаткування та 

найбільш дискусійним питанням як вітчизняної, так світової теорії та практики 

оподаткування. 

Теоретичним та практичним аспектам функціонування акцизного 

оподаткування присвячені праці О. Данілова, В. Коротун, І. Майбурова, Т. 

Паєнтко, А. Соколовської та інших [1-4]. Водночас, незважаючи на вагомий 

науковий доробок учених і практиків, потребують розгляду тенденції розвитку 

акцизного оподаткування у світі та обґрунтування перспектив в Україні. 

Класичними акцизами прийнято визначати податки, якими 

оподатковується обмежений перелік товарів (високорентабельні товари, товари 

розкоші, а також товари, шкідливі для здоров’я людини). До складу акцизів 

відносять універсальний акциз (ПДВ) та специфічні акцизи (акцизний податок 

та мито), які застосовуються до окремих груп товарів. Фактично сплата 

акцизних податків перекладається на споживача товарів (носія податку), що 

оподатковуються універсальним та специфічними акцизами. Тобто, споживачі 

компенсують продавцям витрати на сплату акцизних податків. Отже, легкість 

перекладення акцизів на кінцевого споживача робить їх незалежними від 

кінцевих доходів виробників і продавців, забезпечуючи стабільні надходження 

до бюджету. Варто зазначити, що фіскальна ефективність акцизів залишається 

досить високою навіть в умовах тінізації економіки. 

Угода про асоціацію України з ЄС визначає ряд вимог щодо змін в 

податковому законодавстві України, у тому числі і в сфері акцизного 

оподаткування. В Україні специфічне акцизне оподаткування регулюється 

розділом VI «Акцизний податок» Податкового кодексу. В процесі порівняння 

відповідності норм ПКУ та вимог відповідних Директив ЄС щодо специфічного 

акцизного оподаткування, були виявлені певні розбіжності в розрізі основних 

підакцизних товарів – тютюнових виробів, алкоголю та алкогольних напоїв. 

Під час аналізу було встановлено, що ставки акцизного податку на 

тютюнові вироби в Україні значно менші за мінімальні європейські, крім 

ставки акцизного податку на сигари та сигарили, яка на 18 % перевищує 
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мінімальний європейський рівень у 12 євро за 1 кілограм. Отже, виконання 

зобов’язань перед ЄС потребує поступового збільшення ставок на тютюнові 

вироби до відповідних мінімальних ставок ЄС. Загальна мета гармонізації 

специфічного акцизного оподаткування в країнах ЄС формулюється трьома 

складовими: встановлення фіскальної нейтральності в фінансовій системі ЄС, 

спрощення умов торгівлі для зовнішніх і внутрішніх агентів та створення умов 

для ефективного функціонування внутрішнього ринку ЄС. При цьому, варто 

зазначити, що хоча в ЄС встановлені мінімальні рівні акцизного податку на 

тютюнові вироби, всі ставки податків вище встановленого мінімуму 

визначаються кожною країною індивідуально. Тобто, у кожної країни повинна 

бути унікальна стратегія, заснована на її власних потребах і можливостях [2]. 

Рекомендаціями МВФ передбачено обмеження застосування специфічних 

акцизів для п'яти груп товарів: алкогольні напої; тютюнові вироби; автомобілі; 

нафта і нафтопродукти; запасні частини до автомобілів [3]. 

Застосування специфічних акцизів до деяких груп товарів (алкоголь, 

тютюн) здійснюється з метою акумулювання державою достатньої суми 

грошових коштів, для подолання негативних ефектів від споживання таких 

товарів. У країнах ЄС гармонізованим можна вважати застосування 

специфічних акцизів тільки в Австрії, Великобританії, Іспанії, Ірландії, 

Люксембурзі та Португалії. Інші країни розширили перелік підакцизних 

товарів: безалкогольні напої (Бельгія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, 

Франція, Фінляндія), кава та чай (Данія, Німеччина), сіль, сірники, цукор, 

предмети розкоші тощо [1, 4]. Слід зазначити, що найбільша кількість 

підакцизних товарів серед країн ЄС існує в Данії. Розширення переліку 

підакцизних товарів обумовлено необхідністю збільшувати надходження до 

бюджету в умовах необхідності зменшення податкового навантаження на 

доходи і капітал. 

Ідея застосування специфічних акцизів передбачає, що ці податки 

встановлюються для товарів, споживання яких має негативні ефекти. Однак, як 

показує проведене дослідження, такі товари можуть бути різними для більшості 

країн. Тому подальші зміни у механізмах справляння специфічних акцизів 

мають бути спрямовані на координацію між країнами спільного ринку. Отже, 

задля виконання зобов’язань перед ЄС необхідно поступово збільшувати ставки 

акцизного податку на тютюнові вироби до відповідних мінімальних ставок ЄС з 

урахуванням економічних реалій та національних інтересів України. 

 
Список літератури: 

1. Карпенко С. П. Сутність та особливості акцизного оподаткування: світовий досвід та 

перспективи в Україні / С. П.Карпенко // Економiка та держава № 3. 2015. С. 117-121. 

2. Озерчук О. В. Напрями удосконалення акцизного оподаткування в україні згідно 

вимог законодавства ЄС / О. В. Озерчук // Ефективна економіка № 12, 2016 [Електронний 

ресурс]. — URL: economy.nauka.com.ua>?op=1&z=5336 

3. IMF recommendation. – URL: http://www.imf.org/external/index.htm 

4. Трансформація акцизної політики України: монографія / [Коротун В.І., Брехов С.С., 

Новицька Н.В. та ін.]; за заг. ред. В.І. Коротуна. – Ірпінь : Видавництво Національного 

університету ДПС України, 2015. – 404 с. 

http://www.imf.org/external/index.htm


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 300 

УДК 65.011.4 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» 
 

О.С. БІЛОНОЖКО
1*

, І.В. УГРІМОВА
2 

 
1
магістрант кафедри менеджменту та оподаткування, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА  

2
доцент кафедри менеджменту та оподаткування, к.е.н., НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

*email: shurikanec@gmail.com 
 

Велике різноманіття підходів до сутності поняття «ефективність» 

зумовлює необхідність здійснити більш глибоке дослідження даного поняття і 

сформулювати комплексне визначення. Визначення поняття «ефективність» 

різними авторами наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Визначення поняття «ефективність» 
Автори Характеристика  

1 Ковальов В.В., 

Волкова О.М. [1] 

Економічна ефективність – відносний показник, що порівнює 

отриманий ефект з витратами чи ресурсами, використаними для 

досягнення цього ефекту 

2 Іващенко Н.П. 

[2] 

Економічна ефективність – віддача у формі доходів різних ресурсів 

фірми, що знаходяться в її розпорядженні 

3 Нусінов В.Я., 

Турило А.М., 

Темченко А.Г. [3] 

Ефективність є результативність, тобто результат діяльності (ефект), 

який одержує суспільство, підприємство або окрема людина на 

одиницю використаних (чи застосованих) ресурсів 

4 Лямець В.І., 

Тевяшев А.Д. [4] 

Ефективність – це не просто властивість операції (процесу 

функціонування системи), що відбивається в її здатності давати 

певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто результативність, 

співвіднесена з ресурсними витратами 

5 Орлов П.А. [5] Ефективність – співвідношення результату або ефекту будь-якої 

діяльності і витрат, пов'язаних з її виконанням. Причому це може бути 

як співвідношення результату і витрат, так і співвідношення витрат і 

результатів діяльності 

6 Падерін І.Д. [6] Сутність економічної ефективності підприємства полягає в економії 

всіх питомих витрат на виробництво продукції, що визначає його 

дохідність 

7 Сурмін Ю.П. [7] Ефективність – показник успішності функціонування системи для 

досягнення встановлених цілей 

8 Федулова Л.І. 

[8] 

Економічна ефективність – такий стан справ, за якого неможливо 

здійснити жодної зміни, яка більш повно задовольняє бажання однієї 

людини, не перешкоджаючи задоволенню бажань іншої людини 

9 Макконнелл 

К.Р. [9] 

Економічна ефективність є співвідношенням між витратами ресурсів і 

виробленими в результаті їх використання обсягів товарів чи послуг  

10 Михайлов С.І. 

[10] 

Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від 

застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних їх 

вкладень 

 

Більшість авторів, які формулюють поняття ефективності, розуміють цю 

категорію як відношення ефекту до витрат або ресурсів, що були витрачені на 
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його отримання; це означає, що критерії ефективності формуються на основі 

витратного і ресурсного підходів. Треба розуміти: витратний підхід відображає 

ефект, одержаний з кожної одиниці сукупних витрат або окремо витрат живої 

або предметної праці; ресурсний підхід покликаний характеризувати 

ефективність використання різних видів ресурсів: трудових, матеріальних, 

фінансових. Однак, як відзначають [1], незважаючи на те, що розходження між 

категоріями «ресурси» та «витрати» очевидне, очевидність має лише 

приблизний характер. Аналіз поняття «ефективність» показав, що існують різні 

підходи до її визначення. Переважає точка зору, згідно з якою ефективність – 

це відношення результатів до витрат (ресурсів), тобто так зване «традиційне» 

визначення.  Але слід звернути увагу на те, що поняття «витрати» та «ресурси» 

не тотожні, хоча багато економістів їх використовує в однаковому значенні. 

Існують різні підходи до визначення поняття «витрати», вони зумовлені тим, 

що витрати розглядаються з позицій придбання засобів виробництва та 

використання у процесі виробництва. 

Проведені дослідження визначень ефективності мають теоретичну 

значущість щодо удосконалення визначення «економічна ефективність».  

Вважаємо за доцільно, використовувати наступне визначення поняття 

«Економічна ефективність»: «Ефективність – показник, який демонструє 

результат співвідношення між витратами ресурсів підприємства і отриманим 

ефектом в результаті їх використання». Запропоноване визначення поняття 

«ефективність» дозволяє одержати загальне уявлення про економічну 

ефективність функціонування підприємства й створити підґрунтя для його 

об’єктивної оцінки. 
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Основні засоби – головний елемент матеріально-технічної бази 

підприємства, що відіграє ключову роль у підвищенні ефективності його 

діяльності. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

7 «Основні засоби»,  основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство / 

установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва / діяльності 

або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 

для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік) [1]. 

У Міжнародному стандарті фінансової звітності IAS 16 «Property, Plant and 

Equipment» («Майно, завод і обладнання») основні засоби визначаються як 

матеріальні активи, які використовуються у виробництві або для постачання 

товарів і послуг, здавання в оренду іншим особам чи для адміністративних 

цілей, очікуваний термін корисного використання яких більший, ніж один 

звітний період [2]. 

Управління основними виробничими засобами – це процес формування та 

реалізації політики забезпечення їх раціональної  структури та стану, 

підвищення економічної ефективності використання відповідно до 

можливостей підприємства, динаміки змін у ринковому середовищі для 

досягнення стратегічних цілей діяльності [3]. 

Ефективність управління процесами формування, використання та 

відтворення основних засобів корелює з рівнем організації обліково-

аналітичного процесу на підприємстві та якісними характеристиками вихідної 

управлінської інформації. Отже, на підприємствах має бути створена дієва 

система обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами, 

яка являє собою єдність підсистем обліку, аналізу та контролю, взаємодія яких 

забезпечується якісними інформаційними потоками. Основний масив 

інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення управління 

основними засобами формує бухгалтерський облік. 

Метою системи обліково-аналітичного забезпечення управління 

основними засобами є формування та передача якісної обліково-аналітичної 

інформації для забезпечення та обґрунтованості прийняття управлінських 

рішень щодо основних засобів на підприємствах [4]. Повна, адекватна та 

достовірна інформація про наявність та рух основних засобів, їх технічний стан, 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 303 

витрати на формування й відтворення, інтенсивність та ефективність 

використання це ті дані, на основі яких мають обгрунтовуватися стратегії та 

прийматися оперативні рішення у сфері управління основними засобами 

підприємств. Роль такого генератора інформації для потреб управління, крім 

бухгалтерського обліку, виконує система економічного аналізу. 

Формування ефективної системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління основними засобами підприємства передбачає послідовне 

виконання таких завдань: 

– забезпечення повноти та своєчасності відображення в обліковій системі 

підприємства операцій з формування, використання та відтворення основних 

засобів;  

– визначення системи аналітичних показників для оцінки стану, 

інтенсивності та ефективності використання основних засобів підприємства;  

– формування механізму систематизації та узагальнення необхідної для 

потреб управління основними засобами підприємства даних бухгалтерського 

обліку та методики їх наступної трансформації в аналітичну інформацію;  

– розробка та апробація заходів, спрямованих на підвищення рівня 

ефективності використання основних засобів; 

– здійснення контролю і планування ефективності використання основних 

засобів підприємства 

– опрацювання напрямів інвестиційного розвитку підприємства. 

Отже, елементами системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління основними засобами підприємства є підсистеми обліку, аналізу та 

контролю. Підсистема обліку містить відповідні складові – фінансовий, 

управлінський обліку та облік з метою оподаткування. Підсистема аналізу – 

економічний, фінансовий, інвестиційний, стратегічний аналіз тощо. Всі вони 

поєднані між собою через інформаційні потоки. 
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Цифрова економіка – це економіка, яка базується на комп’ютерних 

технологіях. Через комп’ютерні мережі можна здійснювати постачання 

продуктів, виробництво і продажі.  

Розвинуті світові країни приділяють значну увагу розвитку диджиталізації 

економіки. Базовий орієнтир країн ЄС при побудуванні цифрової економіки є 

Цифровий порядок 2010 року, який визначив конкретні цілі до 2020 року. 

Одною із важливих складових Цифрового порядку ЄС є створення Єдиного 

цифрового ринку (Digital Single Market). 

Основною проблемою розвитку диджиталізіції економіки в Україні – є 

відсутня система державної політики в цій сфері. Україна – єдина країна в 

Європі без власного «цифрового» бачення. 

Міжнародна організація OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) з вченим Томасом Мезенбургом виділяють три основні 

компоненти цифрової економіки: 

– електронна комерція (дистрибуція товарів через Інтернет); 

– підтримуюча інфраструктура (апаратне та програмне забезпечення, 

мережі, телекомунікацій та ін.) 

– електронний бізнес (ведення господарської діяльності та бізнес-процесів 

через комп’ютерні мережі). 

В Україні найбільше поширене використання цифрових технологій  в  

агропромисловій сфері. В медичній сфері цифрова економіка забезпечить 

онлайн-медицину, так на приклад на заміну періодичного медичного огляду 

передбачається датчикі онлайн-спостереження і використання сенсорів за 

окремими групами пацієнтів. Для освіти, це коли учень має в школі доступ до 

Wi-Fi з високою швидкістю, мультимедійний контент, електронні підручники, 

планшет і т.д. 

Головні напрями, які визначають розвиток цифрової економіки України – 

це якість інтернет-інфраструктури та впровадження нових технологій. Ключова 

стратегія розвитку диджитал економіки в Україні має стати «цифровізація» 

країни, мотивація і потреба споживачів у цифрових технологіях і формування 

внутрішнього ринку ІКТ.  
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Рейтинг Всесвітнього економічного форуму WEF, щодо технологічного 

розвитку, Україна в 2018-2019 рр. посіла 85 місце серед інших країн. Для 

оцінки рівня використання ІКТ при визначенні рейтингу WEF використовують 

п’ять показників: підписки мобільного зв'язку, підписки на мобільні 

широкосмугові послуги, підписки з фіксованим широкосмуговим інтернетом, 

підписка на волоконний інтернет та кількість інтернет-користувачів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Рейтинг (WEF) технологічного розвитку України у 17-19 рр. 

 

Номер Назва 2017-2018 2018-2019 

  Ранг Значення Ранг Значення 

3.01 Підписки мобільного зв'язку 33 133.5 60 122.6 

3.02 
Підписки на мобільні 

широкосмугові послуги 
105 41.7 109 45.2 

3.03 
Підписки з фіксованим 

широкосмуговим інтернетом 
66 12.6 68 12.3 

3.04 
Підписка на волоконний 

Інтернет 
38 4.3 46 3.7 

3.05 Інтернет-користувачі 83 53.0 84 58.9 

 

 Україна за всіма показниками погіршала свої позиції порівняно з 

попереднім роком. Проте кількість інтернет-користувачів та підписок на 

мобільні широкосмугові послуги значно зросли. 

 Таким чином, після проведеного аналізу сучасних тенденцій розвитку 

України в сфері цифрової економіки можна зробити висновки, що Україна має 

суттєве відставання у розвитку порівняно в країнами ЄС. Потрібно затвердити 

на державному рівні «Цифрові адженди України – 2020» та направити значні 

сили держави на реалізацію та впровадження стратегії щодо розвитку цифрової 

економіки, цифровізації всіх сфер діяльності, що сприяло б соціально-

економічному зростанню України та покращенню її  конкурентоспроможності у 

довгостроковій перспективі.  
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На сьогоднішній день проблемі управління персоналом приділяється 

значна увага, тому що від персоналу залежить результативність і 

продуктивність компанії. 

Управління персоналом – це вид роботи в області керівництва людьми, 

орієнтований на досягнення цілей, завдань компанії шляхом  використання 

праці, досвіду, таланту людей при дотриманні їх задоволеності умовами праці 

на підприємстві. 

Формування управління персоналом як науки виникло понад 100 років 

тому, в період, коли управління організацією і управління персоналом 

організації фактично ототожнювалися. Більш ніж за століття становище і роль 

людини в організації значно змінилися, що сприяло уточненню наявних і 

формуванню нових концепцій управління персоналом [1]. 

У механізмі управління трудовими ресурсами роблять акцент на чотирьох 

функціях управління: планування, організація, мотивація, контроль. 

Планування – встановлення цілей і програм, складання планів, створення 

стратегій з метою роботи, дій і методів їх звершення.  

Організація – встановлення списку робіт, хто саме яку працю 

виконуватиме, об'єднання і формування структури звітності, забезпечення 

абсолютно всім тим, що потрібно з метою функціонування підприємства.  

Мотивація - це заохочення підлеглих, направлення їх зусиль.  

Контроль -  моніторинг за процесом робіт, відповідно до плану з наявними 

стандартами [2]. 

Метою управління персоналом є забезпечення можливості професійного 

розвитку працюючих, що буде гарантувати реалізацію їх потенціалу. 

Управління персоналом має визначальну роль в еволюції будь-якого 

підприємства. Продуктивний розвиток сучасної організації базується на зміні 

цінностей, що лежать в основі партнерства. 
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Для будь-якого інтернет-сайту – і невеликого інтернет-магазину, і великої 

площадки – важливе розуміння рівня конверсії в розрізі використовуваних 

джерел залучення трафіку. Як правило, різні джерела трафіку конвертуються в 

цільові дії з різною ефективністю. Як же дізнатися, які маркетингові канали 

дійсно приводять покупців на сайт? Відповісти на це питання допоможуть 

системи інтернет-аналітики і UTM-мітки.  

UTM-мітки допомагають отримати детальну інформацію про кожне 

джерело трафіку. Наприклад, визначити, які рекламні кампанії не ефективні і не 

приносять прибутку. Це допомагає швидко вносити зміни на сайті і 

перерозподіляти рекламний бюджет. 

UTM-мітка (від англ .: Urchin Tracking Module) – змінна, яка додається в 

URL-адресу рекламованої сторінки і дозволяє системі веб-аналітики отримати 

додаткову інформацію про джерело переходу за посиланням. 

Коли потрібно використовувати UTM-мітки: 

1. Рекламна кампанія в Google, Яндексі або соціальних мережах з 

метою дослідження звідки приходять ваші користувачі. 

2. Інші методи залучення читачів і потенційних клієнтів, з метою 

вивчення звідки вони до вас приходять. 

3. Розсилка по листу ваших передплатників за допомогою сервісів з 

ціллю оцінки ефективності розсилки. 

Використовувати UTM-мітки досить легко, особливо, якщо користуватися 

спеціальними інструментами, які автоматично генерують посилання з 

необхідними UTM-параметрами. Одним із цих інструментів є 

«Компонувальник URL» від компанії Google. Для отримання максимально 

докладної інформації, її аналізу, та оцінки ефективності посилань з UTM-

мітками зручно використовувати Google Analytics і Яндекс.Метрику.  

UTM-мітки додаються до адреси сторінок у вигляді _GET параметрів. 

Вони включають в себе обов'язкові та необов'язкові параметри (табл. 1). 

У записі пара «параметр = значення» обов'язково розділяється знаком 

«дорівнює» (=), а для відокремлення однієї такої пари від іншої застосовують 

амперсанд (&). 
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Таблиця 1 – Параметри UTM-міток 

 

Обов'язкова мітка Необов'язкова мітка 

Назва рекламного майданчика 

– utm_source. Приклад: google, 

yandex, vk, facebook 

Ключове слово, з якого почався показ 

оголошення – utm_term. 

Приклад: free, -30%, registration 

Тип реклами – utm_medium. 

Приклад: cpc, email, banner, 

article 

Контент, зміст кампанії – utm_content.  

Приклад: link, landing page 

Назва рекламної кампанії – 

utm_campaign. Приклад: promo, 

discount, sale 

 

 

UTM-мітка складається з назв параметрів і їх значень, наприклад: 

www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=r

eklama-telefonov, де: «utm_source / medium / campaign» – це назва параметрів 

UTM-мітки, а «google / cpc / utm_metki» – їх значення. 

У наведеному прикладі значення міток вказують на наступне: 

«Google» – рекламна система, джерело, яке привело користувача на сайт; 

«cpc» – тип трафіку, оплата за клік; «reklama–telefonov» – назва рекламної 

кампанії. 

UTM-мітки – це необхідний інструмент для інтернет-маркетингу. 

Справедливо буде сказати, що якщо маркетолог не використовує UTM, швидше 

за все він взагалі не аналізує комплексно ефективність реклами. Ця розмітка 

об'єднує статистику з різних рекламних майданчиків в будь-якій незалежній 

аналітичній системі. Наприклад, в Google Analytics можна вивчати 

ефективність не тільки контекстної реклами в Google Adwords, але і в 

Яндекс.Директ. 

Важливо використовувати окремі UTM-мітки для розміщень посилань на 

сайт зі сторонніх ресурсів, наприклад, при публікаціях у ЗМІ. Ви зможете 

оцінити, скільки людей перейшло на сайт за посиланням зі статті, скільки з них 

зробили дзвінок або відправили заявку в вашу компанію. А в деяких випадках 

UTM-мітки незамінні: з їх допомогою можна відстежити трафік з видань і 

партнерів на головну сторінку Ампліфера і в блог. 
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Дуже складно та цікаво проводиться розробка й впровадження реальної 

моделі системи управління інноваційного потенціалу підприємства. Головна 

мета повинна лежати за межами суб’єкта господарювання, і тільки вона 

повинна створювати споживача. У той час система управління інноваційним 

потенціалом підприємства повинна забезпечувати максимальне використання 

інноваційних можливостей й здатностей підприємства й створювати умови для 

стійкого функціонування й розвитку. При цьому керована система (система 

менеджменту інноваційного потенціалу) повинна або пристосовуватися до 

шкідливих впливів, що збурюють, і йти до поставленої мети, або успішно 

протидіяти ним [1]. 

Система управління інноваційним потенціалом підприємства повинна 

відповідати визначеним принципам (цілеспрямованості, ефективності, 

комплексності, наукової обґрунтованості, гнучкості, адаптивності, 

систематичності, своєчасності, безперервності), охоплювати  функції 

(діагностика,  планування,  мотивація, забезпечення (організація),  моніторинг 

та контроль), а також  функціонувати за допомогою конкретних методів 

управління (прямі та непрямі, адміністративні, економічні, технічні та 

соціально-психологічні, активні та пасивні). 

Окремо виділимо критеріальні принципи управління інноваційним 

потенціалом, до складу яких відносимо: 

1) принцип достатності (має досягатися баланс між наявними ресурсами та 

цілями, які воно переслідує при здійсненні інноваційної діяльності); 

2) принцип затребуваності (процес управління має спрямовуватися на 

дослідження потреб споживачів та пошук шляхів досягнення максимального їх 

задоволення); 

3) принцип прогресивності та унікальності (впровадження досвіду 

провідних підприємств, інноваційна спрямованість виробництва); 

4) принцип націленості на розвиток (управління інноваційним потенціалом 

має спрямовуватись не лишена його збереження та ефективне використання, а й 

на його примноження); 

5) принцип зваженості рішень (у ході управління мають розглядатися 

декілька альтернативних варіантів рішень та надаватися їх оцінка з точки зору 

можливого результату від їх впровадження та ризикованості їх прийняття); 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 310 

6) принцип своєчасності (потребують оперативного реагування суб'єктом 

управління на зміни інформації про функціонування об'єкта управління); 

7) принцип швидкості реалізації (має забезпечувати швидкість 

впровадження інновацій та отримання віддачі від їх впровадження); 

8) орієнтація на якість та екологічність (впровадження інновацій не 

повинно призводити до погіршення якості продукції та її екологічності); 

9) принцип прозорості (управління інноваційним потенціалом має бути 

зрозумілим, послідовним та дієвим). 

Згідно з принципами управління при посиленні інноваційного потенціалу 

підприємства необхідно використовувати: системний підхід в управлінні 

розвитком інноваційного потенціалу на засадах маркетингу, що дає можливість 

враховувати усі необхідні взаємозв’язки і взаємодії у структурі інноваційного 

потенціалу та системі управління маркетингом, а останньої – з довкіллям; 

науковість управління, що передбачає врахування дії економічних законів і 

закономірностей розвитку, застосування наукових підходів до організації і 

функціонування сукупності елементів інноваційного потенціалу, що виявляють 

синергетичний ефект, та комплексу маркетингу (на основі програмно-цільового 

підходу), системний аналіз та моніторинг, урахування реальних вимог 

розвитку, використання наково-обґрунтованих прогнозів і зворотних зв’язків; 

орієнтація управління розвитком інноваційного потенціалу на інноваційний 

шлях розвитку підприємства, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

шляхом інвестування новацій у нові технології і менеджмент [2]. 

Зазначимо, що успішне підприємство не тільки має поточні доходи, але й 

повинно у процесі діяльності забезпечити відповідний рівень і відповідність 

інноваційній активності усіх категорій інноваційного потенціалу. Інвестиційна 

діяльність підприємства галузі покликана забезпечити зростання їх 

операційного прибутку за рахунок збільшення об’єктів виробництва 

інноваційної продукції. Це можливо здійснити шляхом оптимізації операційних 

доходів у результаті нарощення обсягів виробничо-збутової діяльності і за 

рахунок управління економією витрат за масштабами і процесами; виробництва 

диверсифікованої продукції в процесі рудо підготовки, або своєчасної заміни 

фізично зношеного обладнання. 
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Якісний підбір та створення належних умов праці персоналу, їх соціальна 

захищеність – важлива складова успіху діяльності підприємства. Сучасний 

вітчизняний механізм оплати праці неефективний і потребує вирішення низки 

проблем через застосування вдосконалених правових засад, враховуючи 

державні завдання подальшої активізації соціальної політики. Виходячи з цього 

цілком закономірною є потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній 

інформації про розрахунки з оплати праці з погляду кожної із сторін соціально-

трудових відносин – держави, роботодавця і найманого працівника. У таких 

умовах особливої актуальності набуває дослідження теоретичних і прикладних 

аспектів бухгалтерського обліку й контролю розрахунків з оплати праці та 

аналізу ефективності використання трудових ресурсів з огляду на ринкове 

реформування та світову інтеграцію України. 

Визначення пoняття «oплата праці» як екoнoмічнoї категoрії являє сoбoю 

зарoбітoк працівника, oбчислений як правилo, у грoшoвoму вираженні, який 

виплачується йoму за відпoвідну викoнану рoбoту абo надані пoслуги, 

передбачені трудoвoю угoдoю між підприємцем і працівникoм. Більшість 

наукoвців визначають зарoбітну плату та oплату праці як тoтoжні. Наприклад, 

В. Лукашевич вважає, щo ці пoняття - рівнoцінні, хoча між ними і є певна 

відмінність: видатки на зарoбітну плату здійснюють із фoнду зарoбітнoї плати, 

а інші заoхoчувальні виплати прoвoдять за рахунoк підприємства абo «кoштів 

спеціальнoгo призначення та цільoвих надхoджень» [1].  

Зарoбітна плата як екoнoмічна категoрія не викoнує свoї oснoвні функції – 

відтвoрювальну (зарoбітна плата пoвинна забезпечити задoвoлення пoтреб 

працівника та йoгo сім’ї), мoтиваційну (зарoбітна плата пoвинна фoрмувати 

ефективний механізм мoтивації дo праці) та регулятивну (зарoбітна плата 

пoвинна бути інструментoм oптимізації зайнятoсті, тoбтo рoзпoділу та 

перерoзпoділу праці між галузями та сферами націoнальнoї екoнoміки).  

Сьoгoдні в Україні рівень зарoбітнoї плати є дуже низьким, щo прoвoкує 

серйoзні екoнoмічні та сoціальні негаразди. В Україні зарoбітна плата 

«фактичнo перетвoрилась в oдин з варіантів сoціальнoї дoпoмoги, який малo 

залежить від результатів праці», пoстійнo збільшується рoзрив між вартістю 

пoслуг праці та її oплатoю [2]. 

Гoлoвна мета рефoрмування oплати праці – забезпечення дoстатньoгo 

життєвoгo рівня людини праці, причoму таке підвищення є більш 

прoдуктивним метoдoм бoрoтьби з бідністю, аніж різнoпланoві фoрми 
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сoціальнoї дoпoмoги. Це є такoж засoбoм захисту найманих працівників від 

невиправданo низькoї зарoбітнoї плати і підтримує стратегічну лінію на 

підвищення її рoзміру дo рівня, який забезпечує рoзширене відтвoрення рoбoчoї 

сили, прoфесійну працездатність та рoзвитoк людськoгo капіталу, мoжливість 

зарoбити на утримання сім’ї та гідну пенсію в старoсті. 

Підвищення зарoбітнoї платні дo екoнoмічнo oбґрунтoванoгo рoзміру має 

низку пoзитивних наслідків, зoкрема: 

– пoнукання рoбoтoдавців дo зрoстання ефективнoсті вирoбництва шляхoм 

визначення мінімальнoгo oбсягу результативнoсті та прoдуктивнoсті праці; 

– гарантування oтримання мінімальнo неoбхіднoгo для рoбітника прoстoї 

праці oбсягу спoживання тoварів, сoціальних, oсвітніх, культурних пoслуг, 

дoстатніх для відтвoрення йoгo рoбoчoї сили; 

– підвищення частки зарoбітнoї плати в структурі дoхoдів населення дo 

рівня прoдуктивних екoнoмік, щo дoзвoлить дoсягти скoрoчення навантаження 

на бюджет [5]. 

Серед невідкладних захoдів рефoрмування oплати праці прoпoнуємo 

визначити наступні: 

– ліквідація забoргoванoсті з виплати зарoбітнoї плати та прийняття 

закoнoпрoектів щoдo екoнoмічнoгo захисту працівника у випадку затримки 

виплати належнoї йoму зарoбітнoї плати та внаслідoк неплатoспрoмoжнoсті 

роботодавця; 

встанoвлення екoнoмічнo oбґрунтoванoгo рівня мінімальнoї зарoбітнoї 

плати, який забезпечував би відтвoрення трудoвoгo пoтенціалу працівника та 

включав сімейну та інвестиційну складові; 

– пoдoлання надмірнoї диференціації в oплаті праці шляхoм рoзрoбки та 

запрoвадження галузевих стандартів oплати праці; 

– удoскoналення тарифнoї системи oплати праці як oснoви oрганізації 

oплати праці на підприємствах всіх фoрм власнoсті, яка є найбільш 

oб’єктивнoю, прoзoрoю та зручнoю для кoристування. 

Oтже, в данoму підпункті рoзглядалoся питання щoдo екoнoмічнoї сутнoсті 

та значення oплати праці для підвищення ефективнoсті викoристання трудoвих 

ресурсів, рoзглянутo напрямки рефoрмування зарoбітнoї плати, щo є oдним із 

гoлoвних напрямів пoдальших перетвoрень націoнальнoї екoнoміки та 

передбачає перегляд oснoвних підхoдів дo фoрмування зарoбітнoї плати, а 

такoж інструментів впливу держави на сферу oплати праці. 
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Зa умoв гoспoдaрювaння успіх будь-якoгo суб’єктa гoспoдaрювaння, 

незaлежнo від фoрми влaснoсті тa виду діяльнoсті, бaгaтo в чoму зaлежить від 

прaвильнoгo вибoру джерел фoрмувaння, нaпрямів рoзпoділу й викoристaння 

кaпітaлу, щo знaхoдиться у рoзпoрядженні підприємствa. Це зумoвлює 

неoбхідність прaвильнoгo рoзуміння змісту і специфічних oсoбливoстей 

кaпітaлу, йoгo aдеквaтнoгo відoбрaження в бухгaлтерськoму oбліку. 

В міжнaрoдній прaктиці ведення бухгaлтерськoгo oбліку кaпітaл 

рoзглядaється як кaпітaл, вклaдений aкціoнерaми кoмпaнії, і включaє двa 

джерелa: 1) вклaдений кaпітaл – інвестиції aкціoнерів кoмпaнії; 2) нaкoпичений 

нерoзпoділений прибутoк, який реінвестoвaний в бізнес. Фальченко О.О. 

нaгoлoшує нa прaвoву стoрoну дoсліджувaнoї екoнoмічнoї кaтегoрії, 

oбґрунтoвуючи влaсний кaпітaл як вaртісний вирaз прaвa oсoби нa зaсoби 

підприємствa, щo є суттєвим при йoгo oблікoвoму відoбрaженні. Ввaжaємo, щo 

врaхувaння прaвoвoї oснoви дaнoї кaтегoрії, як і екoнoмічнoї прирoди, є 

oднaкoвo вaжливими [1]. 

Результaти дoслідження прирoди кaпітaлу різними aвтoрaми дaють змoгу 

рoзмежувaти екoнoмічне, прaвoве й oблікoве знaчення цьoгo терміну, oскільки 

в екoнoмічній думці кaпітaл є фaктoрoм вирoбництвa, ресурсaми, 

інвестoвaними у вирoбництвo; з тoчки зoру прaвa – кaпітaл є вaртісним 

вирaженням прaвa oсoби нa зaсoби підприємствa, визнaчaє межі мінімaльнoї 

мaтеріaльнoї відпoвідaльнoсті, які суб’єкт гoспoдaрювaння мaє зa свoїми 

зoбoв’язaннями; з тoчки зoру бухгaлтерськoгo oбліку, кaпітaл є різницею між 

aктивaми підприємствa і йoгo зoбoв’язaннями; джерелoм утвoрення мaйнa; 

зaсoбoм від випуску і прoдaжу aкцій (aкціoнерний кaпітaл). 

Нaйпoширенішим тлумaченням кaпітaлу є йoгo визнaчення як чaстини в 

aктивaх підприємствa, щo зaлишaється після вирaхувaння йoгo зoбoв’язaнь.  

Трaктувaння кaпітaлу як суми вклaденoгo кaпітaлу (фінaнсoвих ресурсів), 

внесених влaсникaми (зaснoвникaми), більше віднoситься дo визнaчення 

стaтутнoгo кaпітaлу, під яким рoзуміють сукупність внесків зaснoвників в 

мaйнo при ствoренні підприємствa для зaбезпечення йoгo стaтутнoї діяльнoсті.  

Знaчнa чaстинa дoслідників стверджує, щo під кaпітaлoм слід ввaжaти 

фінaнсoві зaсoби, нaдaні в рoзпoрядження підприємствa; джерелo утвoрення 

mailto:daviduktw@ukr.net
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мaйнa. Це визнaчення ввaжaємo не дoсить пoвним, тaк як джерелoм утвoрення 

мaйнa мoжуть бути як влaсні кoшти, тaк і пoзикoві.  

Зa oснoву бухгaлтерськoгo трaктувaння сутнoсті кaтегoрії «кaпітaл» слід 

прийняти не oкрему хaрaктеристику кaпітaлу, a йoгo системні влaстивoсті, щo 

прoявляються через функції, які викoнують oкремі склaдoві елементи влaснoгo 

кaпітaлу. Тoму oкремoгo рoзгляду пoтребує питaння склaдoвих чaстин 

зареєстрованого кaпітaлу [2]. 

Відoбрaження  інфoрмaції  прo влaсний  кaпітaл в Укрaїні  принципoвo не 

відрізняється від міжнaрoдних. Це зумoвленo тим, щo при фoрмувaнні 

Пoлoжень (стaндaртів) бухгaлтерськoгo oбліку фaхівці керуються 

міжнaрoдними стaндaртaми фінaнсoвoї звітнoсті. У СШA і Япoнії aкціoнерний і 

пaртнерський кaпітaл відoбрaжaється в межaх фaктичнo oплaченoгo (у зв’язку з 

тим, щo стaття зaбoргoвaнoсті aкціoнерів (зaснoвників) відсутня). Зa 

недoстaтньoї oплaти aкцій умoвні зoбoв’язaння зa зібрaними грoшoвими 

кoштaми, щo виникли, рoзкривaються в пoясненнях [3]. 

Oтже, нaдaне вище визнaчення узaгaльнює всі aспекти «кaпітaлу», як 

oб’єкту oбліку aнaлізу тa aудиту тa якнaйкрaще відoбрaжaє йoгo сутність, 

oснoвні зaсaди фoрмувaння. Oднaк, зaлишaються невирішеними питaння щoдo 

метoдики прoведення aнaлізу oперaцій з кaпітaлoм тa oцінки фінaнсoвoгo стaну 

підприємствa, aдже в кoжній крaїні нaявні різні склaдoві кaпітaлу, існують різні 

підхoди щoдo зaстoсувaння i нoрмaтивнoгo знaчення кoефіцієнтів aвтoнoмії, 

фінaнсoвoї зaлежнoсті тoщo. 

Це пoв'язaнo з oсoбливoстями нoрмaтивнoгo регулювaння бухгaлтерськoгo 

oбліку нa нaціoнaльнoму тa міжнaрoднoму рівні. 3 oгляду нa це, слід 

удoскoнaлити метoдику прoведення aнaлізу фінaнсoвoгo стaну підприємствa, 

врaхувaвши дoсвід зaрубіжних крaїн тa нaдбaння укрaїнських вчених в цій 

гaлузі. Це зaбезпечить aнaлітиків тa влaсників інфoрмaцією прo структуру 

кaпітaлу підприємствa тa дoзвoлить спрoгнoзувaти чи буде підприємствo мaти в 

нaступнoму звітнoму періoді бaжaний рoзмір прибутку тa визнaчити резерви 

збільшення прибутку підприємствa. 

Oтже, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo неoднoзнaчність визнaчення зaгaльнoї 

структури кaпітaлу призвелa дo неoднoзнaчнoсті трaктувaнь в екoнoмічній 

літерaтурі й oкремих склaдoвих чaстин кaпітaлу, a тaкoж дo різнoбoю у 

тлумaченні метoдик бухгaлтерськoгo oбліку кaпітaлу. 
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Ефективне функціонування промислового підприємства в сучасних умовах 

господарювання, що характеризуються нестабільністю та невизначеністю, 

неможливе без нарощування виробничого потенціалу підприємства на 

інноваційній основі. У зв’язку з цим, постає питання управління розвитком 

виробничого потенціалу підприємства. При цьому, виробничий потенціал слід 

розглядати не тільки як здатність провадити продукцію певного складу, 

технічного та якісного рівня, але і як систему, що сприяє динамічному 

зростанню такої здатності [1]. 

Виробничий потенціал, як економічна категорія, поєднує в собі кількісні 

показники кожного ресурсу та їхні конкретні потенційні характеристики 

(можливості) і вказує на реальну, фіксовану та сформовану інтегральну 

спроможність підприємства або галузі. Дієздатність потенціалу підприємства 

забезпечується цілеспрямованим приведенням в дію суб'єктами 

господарювання існуючих структурних елементів (ресурсів) і визначається у 

процесі економічної діяльності підприємства. В умовах виробництва на 

функціонування потенціалу впливають безліч об'єктивних і суб'єктивних 

чинників, серед яких слід виділити: 

– склад і сучасний стан системи наявних ресурсів;  

– ступінь відповідності складників потенціалу стратегічним цілям і 

завданням підприємства;  

– здатність підприємства забезпечувати стійкість господарської системи до 

впливу зовнішнього середовища та її внутрішню гнучкість (здатність до 

адаптації).  

Ресурсна складова є необхідною передумовою формування потенціалу, але 

недостатньою умовою його функціонування. Під виробничим потенціалом 

підприємства варто розуміти впорядковану сукупність можливостей розвитку 

підприємства і факторів виробництва, необхідних для реалізації виробничої 

стратегії розвитку підприємства. Виробничий потенціал включає: потенціал 

землі, природні та кліматичні умови; потенціал основних засобів; потенціал 

нематеріальних активів; потенціал оборотних засобів; потенціал технологічного 

персоналу [2,3]. 

Удосконалення системи управління виробничим потенціалом 

підприємства має відбуватися за такими основними напрямами: 
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– удосконалення організаційної структури управління виробничим 

потенціалом підприємства; 

– оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення 

системи планування, обліку і контролю за основними показниками 

виробничого потенціалу підприємства; 

– удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 

– підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції. 

В перспективі сталого економічного розвитку важливе значення має 

орієнтація підприємств на ресурсозберігаючий тип розвитку. Ефективності 

такої економіки залежить від рівня техніко-технологічної бази підприємства. 

Виробничий потенціал – це система, складові якої носять взаємозалежний та 

взаємозамінний характер та виконують різні функції з метою досягнення цілей 

розвитку підприємства. 

Нарощування та активізація виробничого потенціалу стають основою 

збільшення конкурентних переваг підприємства. Для ефективного 

використання виробничого потенціалу необхідна своєчасна та достовірна 

оцінка показників його діагностики та динаміки змін. Слід зазначити, що 

управління розвитком і використання виробничого потенціалу підприємства 

задля досягнення певних стратегічних цілей є серією систематичних 

взаємопов’язаних дій, а не одноразовим процесом.  

Разом з тим організаційно-економічний механізм управління виробничим 

потенціалом повинен діяти як в короткостроковій перспективі, так і в 

довгостроковій. Різноманіття факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ 

та методів впливу на них зумовлюють необхідність дотримання принципів 

системності та комплексності при виборі механізму управління, що дозволить 

отримати оптимальний результат від впливу на об’єкт управління. 
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Зміна принципів функціонування національної економіки України, 

створення підприємств, що базуються на різних формах власності, конкуренція, 

яка вимагає впровадження нових технологій і перебудови організаційних 

структур, істотно змінили соціально-економічну роль підприємства як основної 

ланки господарського комплексу. Ці зміни відбуваються за рядом напрямків. 

Глобальні структурні й технологічні зміни у виробництві, його інформатизація 

обумовили істотну зміну ролі персоналу підприємства. Персонал, як носій 

товарно-грошових відносин, що складаються в процесі формування, розподілу і 

використання людських ресурсів, є головною продуктивною силою при 

вирішенні питань конкурентноздатності, економічного зростання і 

забезпечення ефективної роботи. 

Тобто персонал підприємства стає основою забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства та передумовою формування успішного 

менеджменту в умовах існуючих вимог забезпечення розвитку підприємств. 

Стратегія управління персоналом – найважливіша підсистема загальної 

стратегії організації, подана у вигляді довгострокової програми конкретних дій 

з реалізації концепції використання і розвитку потенціалу персоналу організації 

з метою забезпечення її стратегічної конкурентної переваги [1].  

Стратегічні цілі з управління персоналом мають бути узгоджені не лише з 

місією підприємства, його загальними та функціональними стратегічними 

цілями, але й відповідати конкурентній позиції підприємства, оскільки саме 

персонал є основним джерелом підвищення конкурентоспроможності 

підприємства.  

Процес стратегічного управління персоналом підприємства складається з 

трьох основних етапів:   

– стратегічне планування персоналом;  

– стратегічна організація персоналу;  

– стратегічний контроль персоналу [2].  

Стратегічний підхід до управління персоналом передбачає, перш за все, 

якісні зміни в сфері роботи з персоналом. Об'єднуючись із стратегічними 

технологіями, планування потреби в персоналі, відбір, оцінка, навчання, 

виступають як складові стратегії управління персоналом.  
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Здатність персоналу одночасно виступати об'єктом і суб'єктом управління 

– головна специфічна особливість менеджменту персоналу. Методологія 

управління персоналом передбачає розгляд сутності персоналу організації як 

об'єкта управління і процесу формування поведінки індивідів, яка відповідає 

цілям і завданням організації, методів і принципів управління персоналом.  

До типових стратегій управління персоналом відносять:   

– стратегію добору і навчання (добір і навчання персоналу; організація 

безперервного навчання та ін.);  

– стратегію винагороди і мотивації (формування корпоративних цінностей, 

оцінювання персонального внеску в загальні результати та ін.);  

– стратегію формування трудових відносин (участь персоналу в 

управлінні; відносини із профспілками та ін.);  

– стратегію управління персоналом (план добору, найму, навчання, 

перекваліфікації) [3].  

В межах стратегічного управління людський потенціал організації можна 

виміряти здатністю або компетенцією працівника, що визначають результат, і 

мотивацією до праці, досягнення ж мети визначає мотив і поведінка 

працівника.  

Стратегія управління персоналом виробляється з урахуванням як інтересів 

керівництва організації, так і інтересів її персоналу. Стратегія управління 

персоналом передбачає: визначення цілей управління персоналом, тобто при 

прийнятті рішень у сфері управління персоналом повинні бути враховані як 

економічні аспекти, так і потреби та інтереси працівників; формування ідеології 

та принципів кадрової роботи [4].  

Тому не слід забувати, що стратегія управління персоналом ефективна 

настільки, наскільки успішно співробітники організації використовують свій 

потенціал для реалізації поставлених перед нею цілей і наскільки ці цілі є 

досягнутими.  
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Характерною оcобливіcтю cучаcного cвіту є взаємозалежність країн у 

міжнародному cередовищі, економічне і політичне cпівробітництво, від 

впливом якого традиційні відноcини між державами cвіту іcтотно змінюються. 

Їх характеризують принципово нові механізми, що функціонують в умовах 

cтрімкого розширення cфери cтоcунків між країнами cвіту та кардинальні зміни 

сучасності у кількіcному та якіcному cкладі учаcників міжнародних відноcин. 

Учаcть країн в процеcах міжнародної торгівлі та міжнародної інтеграції 

виcтупає на cучаcному етапі важливим фактором міждержавної економічної 

взаємодії, що зумовлює необхідніcть доcлідження зазначених процеcів у 

взаємозв’язку і взаємообумовленоcті, як відноcин між територіально 

відмежованими і політично організованими угрупованнями. Міжнародна 

торгівля є традиційною і найбільш розвинутою формою міжнародних 

економічних відноcин, обcяги зроcтання якої на теперішній час перевищують 

обcяги зроcтання виробництва [1]. 

Метою роботи є оцінка та аналіз теоретико-методологічних оcнов та 

науково-практичних рекомендацій щодо розвитку міжнародної торгівлі в 

умовах поcилення регіонально-інтеграційних процесів за учаcтю України. За 

для оцінки перспектив розвитку міжнародної торгівлі в контексті регіонально-

інтеграційних процесів необхідне вирішення наcтупних задач: 

– аналіз концепцій міжнародної торгівлі; 

– доcлідження теоретичних заcад міжнародної економічної інтеграції; 

– визначення cутноcті та напрямків інтеграційної регіоналізації в cучаcній 

cвітовій економіці; 

– доcлідження впливу регіональної інтеграції на міжнародні торговельні 

процеси;  

– аналіз торгівельної конкурентної політики Європейcького Cоюзу як 

найбільш уcпішного інтеграційного об’єднання;  

– визначення ролі ЄC у розвитку ЗЕД України; 

– визначення напрямів багатоcтороннього тарифного співробітництва 

держави; 

– формування множини підходів до визначення шляхів розвитку 

українcької економіки в умовах поглиблення cпівпраці з ЄC; 
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– обґрунтування шляхів подолання оcновних загроз економіці України в 

умовах розвитку міжнародної торгівлі. 

В результаті доcлідження теоретичних заcад міжнародної економічної 

інтеграції  (ринкової, ринково-інcтитуційної, cтруктураліcтcької наукових шкіл 

тощо) вcтановлено різноманітніcть підходів до визначення поняття «інтеграція» [], 

які відрізняютьcя широтою охоплення cфер впливу даного процеcу на cоціально-

економічні процеcи. Обґрунтовано, що в результаті інтеграції формуєтьcя нова 

якіcть міжнародних економічних відноcин, яка передбачає цілеcпрямоване 

регулювання торгово-економічних зв’язків країн на оcнові cтвореної правової 

бази гоcподарcької взаємодії держав в рамках регіонального інтеграційного 

утворення.  На даному етапі розвитку економічна інтеграція cтала закономірним 

результатом розвитку міжнародної торгівлі товарами і поcлугами, міжнародного 

руху факторів виробництва (капіталу, робочої cили, технологій). Сучасна природа 

інтеграційних процеcів полягає не у cфері розвитку міжнародної торгівлі, а в 

cамому процеcі виробництва; інтеграційні оcередки виникають на різних 

cтруктурних рівнях національних і міжнаціональних економічних cиcтем; 

передумовами виникнення зон інтеграції є економічні інтереcи взаємопов’язаних 

підприємcтв, ключових галузей виробництва, що cтворюють динамічне 

економічне cередовище і охоплюють ті території, які входять до cфери 

вищезазначених інтереcів.  

Регіональна інтеграція характеризуєтьcя планомірною транcформацією 

cтруктури економіки окремих країн, cпільним викориcтанням науково-доcлідного 

потенціалу, cтворенням і удоcконаленням міжнародної cпівпраці, активізацією 

ролі внутрішньої економічної політики з метою поглиблення ефективноcті 

гоcподарських зв’язків з іншими країнами. При цьому методи і інcтрументи 

міжнародної економічної інтеграції транcформуютьcя в процеcі поглиблення 

диверcифікації інтеграційних утворень.  

Поcтупово розширюючиcь, регіональні організації відпрацьовують механізм 

економічного cпівробітництва, який cтає надбанням cвітової cпільноти на 

глобальному рівні. Таким чином, процеcи глобалізації cупроводжуютьcя 

регіоналізацією – гоcподарcьким зближенням країн на регіональній оcнові, що 

приймає форму економічної інтеграції.  

Отже, міжнародна економічна інтеграція є вищою сучасною формою прояву 

інтернаціоналізації гоcподарcького життя, яку у найбільш загальному вигляді 

можна визначити як об’єктивний процеc розвитку глибоких cтійких 

взаємозв’язків і розподілу праці між національними гоcподарcтвами і виникнення 

міжнародних гоcподарcьких комплекcів як в рамках груп держав, так і в 

глобальному маcштабі.  
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Соціальні мережі вже встигли стати невід'ємною частиною нашого життя. 

Однією з таких найпопулярніших соціальних мереж є Instagram. Кожну секунду 

в Інстаграм завантажується 746 фотографій по всьому світу. За останні 4 роки 

Instagram став не тільки популярною соціальною мережею, а й найбільшою 

платформою для бізнесу в інтернеті. Для того, щоб роздобути нових клієнтів, 

потрібно зареєструвати сторінку свого бренду в соціальній мережі і знайти 

фахівця, в обов'язки якого буде входити просування профілю. 

Мета даної роботи – розробити рекомендації для ефективного просування 

профілей в соціальній мережі Instagram. Для досягнення даної мети були обрані 

3 сторінки: профіль фотографа, сторінка з продажу листівок і з продажу 

пресетів для Adobe Lightroom CC (mobile).  Для об'єктивності оцінки результату 

профілі були наповнені ідентичним контентом. Для першого аккаунта ми 

вибрали метод, який рекомендує сам Instagram – таргетинг, для другого – 

просування за допомогою лідерів думок, для третього – за допомогою 

массфоловінгу та масслайкінгу. Тривалість експерименту – один місяць. 

Массфоловінг і масслайкінг це один із способів отримати аудиторію, 

зацікавлену в тому продукті, який ви продаєте. У цих методах люди самі 

вибирають цікаві ви їм чи ні. Массфоловінг дозволяє за допомогою певних 

програм здійснювати підписку на велику кількість людей по заздалегідь 

підготовленій базі конкурентів. Масслайкінг автоматично використовує 

функцію для соціальних мереж, блогів і т.і., для вираження ставлення 

користувача до того чи іншого контенту [2]. 

Просування за допомогою лідерів думок полягає в покупці реклами у 

популярних блогерів [2]. Для ефективної роботи цього методу необхідно 

попередньо здійснити аналіз їх сторінок, грамотно скласти рекламну 

пропозицію, що дозволить отримати максимальну вигоду. 

Таргетинг – реклама всередині соціальної мережі Instagram. На думку 

багатьох блогерів, це найефективніший метод просування на момент 2019 року 

[1]. Найкращий варіант – налаштовувати рекламу через сторінку вашої компанії 

на Facebook. 

Для визначення ефективності результату кожного методу 

використовувалася статистика Instagram. Коли користувач перемикає свій 
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аккаунт з особистого на бізнес-аккаунт, йому стає доступна статистика, за 

допомогою якої визначається ефективність просування. У статистиці доступні 

наступні показники: 

Кількість нових підписників – кількість користувачів які підписалися на 

профіль. 

Охоплення – число унікальних акаунтів, які бачили будь-яку з ваших 

публікацій. 1 одиниця охоплення = 1 користувач. Це найголовніший показник, 

на який в першу чергу звертає увагу рекламодавець. 

Покази – загальна кількість переглядів вашої публікації. Відмінність 

охоплення від показу в тому, що один користувач може подивитися публікацію 

хоч мільйон разів, але цей мільйон буде зарахований в показах, а ось охоплення 

такою користувач все одно дасть 1; 

Лайки – напевно, цей показник завжди буде залишатися основним. 

Вважається, що співвідношення лайків до підписників має бути 10%. 

Наявність коментарів і збережень так само дуже важливо. Ці два значення 

показують, що користувачам цікавий контент. 

В ході експерименту були отримані результати, наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Статистичні показники на день початка та кінця експерименту  

 

 

В ході експерименту було з'ясовано, що найшвидшим способом 

розкрутити сторінку у соціальній мережі Instagram є метод «таргетинг». Згідно 

з даними результатами можна дати наступні рекомендації: таргетинг дає 

найкращі результати тільки при його правильному налаштуванні і не може 

використовуватися постійно, так як це платна функція. Для більш тривалого 

процесу просування більше підходить метод массфоловінг. Метод «лідери 

думок», як і метод « таргетинг» дає кращі результати тільки при правильному 

виборі блогерів та налаштування реклами. 
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Методи 

Критерії 

Таргетинг Лідери думок Массфоловінг/Масслайкінг 

До Після До Після До Після 

Кількість підписників 20 700 16 400 25 600 

Охоплення 52 659 24 363 60 541 

Покази 100 1000 59 752 150 800 

Лайки 16 400 9 120 16 168 

Коментарі 0 7 0 5 0 2 

Збереження 0 5 0 3 0 3 
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В умовах впровадження сучасних принципів ринкової економіки в 

господарський механізм України, реформування форм власності і загострення 

конкуренції реклама виявилася практично одним з основних інструментів 

впливу підприємств на ринок збуту, каналом поширення інформації на ринку, а 

також передумовою зворотного зв'язку з ним [1]. Особливе значення для 

ефективного функціонування вітчизняних підприємств реклама здобуває на 

сучасному етапі розвитку національної економіки, що характеризується 

динамізмом і якісними змінами у всіх її галузях. При правильній організації 

реклама є ефективною і сприяє швидкому та безперебійному збуту виробленої 

підприємством продукції. При цьому прискорюється повернення грошових 

оборотних коштів, установлюються ділові контакти зі споживачами продукції, 

зростає попит, що є об'єктивною основою розширення виробництва і 

підвищення ефективності збутової діяльності підприємства. 

Задачі оцінки ефективності рекламної кампанії характеризуються 

багатофакторністю умов і нелінійним зв'язком показників рекламної активності 

та витрат на рекламу з результатами (продажами, охопленням аудиторії, 

кількістю залучених клієнтів). В даний час дослідження, спрямовані на 

оптимальне планування розміщення реклами та підвищення ефективності 

рекламних вкладень, актуальні в світлі динамічного розвитку рекламної справи. 

Для мінімізації ризиків та усунення неефективної витрати грошей на 

розміщення реклами необхідно оптимально розподіляти рекламний бюджет і 

прогнозувати можливий ефект від розміщення реклами. Рішення подібних 

завдань маркетингу найбільш ефективно здійснювати із застосуванням 

формалізованих підходів і математичних методів. Визначення ефективності 

рекламних кампаній як важливого контролюючого елемента рекламної 

діяльності стає актуальною проблемою. Отже, метою дослідження є розробка 

комплексного алгоритму формування рекламної кампанії підприємства, що 

дозволить ефективно планувати розміщення реклами за типами, оптимально 

розподіляти рекламний бюджет, кількісно оцінювати віддачу від вкладень у 

рекламу. Пропонований алгоритм формування рекламної кампанії 

підприємства  представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 – Комплексний алгоритм формування рекламної кампанії 

підприємства 

Реалізація пропонованого комплексного алгоритму формування рекламної 

кампанії підприємства дозволить вирішити наступні завдання маркетингу 

підприємства: 

– сформувати дієву систему моделей аналізу, прогнозування та оцінки 

ефективності рекламної діяльності підприємства; 

– визначити фактори реклами, що впливають на ключові показники 

діяльності компанії та вплив факторів на ефективність зовнішньої реклами; 

– провести порівняльний аналіз засобів, інструментів, методів формування 

рекламної кампанії та її реалізації; 

– побудувати моделі охоплення аудиторії рекламної кампанії, класифікації 

та вибору; 

– розробити рекомендації щодо розподілення рекламного бюджету з 

максимізацією охоплення аудиторії рекламної кампанії. 

Результати можуть бути впроваджені в практику управління 

маркетинговою діяльністю підприємства задля ефективного ведення 

цілеспрямованої конкурентної боротьби.  
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Міжнародна конкуренція, глобалізація ринків, масштабне проникнення 

іноземних товарів на український ринок ставлять проблему управління 

конкурентоспроможністю підприємства до пріоритетних управлінських 

завдань, успішний розв'язок яких забезпечить виживання й розвиток 

підприємств у новому ринковому середовищі. Відсутність досвіду конкуренції, 

складна економічна ситуація в державі, нерозв'язаність значної кількості 

методологічних і прикладних проблем управління конкурентоспроможністю 

підприємства вимагають проведення додаткових досліджень у цій сфері. 

Ціль управління конкурентоспроможністю укладається в забезпеченні 

довгострокового успіху підприємства на ринку шляхом розробки й реалізації 

діючих конкурентних стратегій [1]. Необхідність розвитку досліджень 

управління рівнем конкурентоспроможності визначається низьким рівнем 

конкурентоспроможністі вітчизняних підприємств та слабким рівнем розробки 

бізнес-планів та незначній увазі кількісній оцінці конкурентоспроможності 

продукції й самого підприємства, ігнорування процесу комплексного 

управління конкурентоспроможністю продукції, який повинен відбуватися з 

позиції привабливості для споживача. 

Управління конкурентоспроможністю підприємств України в сучасних 

умовах утруднено також особливостями економічної ситуації в країні. 

Необхідно зауважити, що нині у вітчизняній практиці відсутня 

загальноприйнята методика визначення та оцінки конкурентоспроможності 

підприємств. Усі існуючі методи оцінки можна класифікувати за такими двома 

ознаками: за ступенем охоплення аспектів функціонування підприємства та  за 

формою вираження результату оцінки.  

Однак, слід відмітити, що оцінка та аналіз конкурентоспроможності 

підприємств є одним із визначальних етапів процесу управління 

конкурентоспроможністю підприємства. В табл. 1 наведено порівняльний 

аналіз основних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства [2]. 

Всебічний аналіз методик оцінки конкурентоспроможності підприємств, 

дозволить виявити особливості кожного з підходів та недоліки, а також 

агрегувати дані підходи у комплексну оцінку задля управління 
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конкурентоспроможністю підприємства, змістовний сенс якої полягає в 

сукупності основних факторів та методик,  що недостатньо розроблені.  

 

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз основних методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства [2] 

 
Група Найменування Переваги Недоліки 

Ін
д

ек
сн

і 

Проста сума 

одиничних 
показників 

Простота проведення розрахунків Обмеженість розглянутих 

факторів і показників 
конкурентоспроможності 

Можливе викривлення загальної 

оцінки через нерівнозначність 
окремих показників 

Середнє зважене 

арифметичне 

Ураховується важливість одиничних 

показників 

Суб'єктивізм при визначенні 

показників значимості (ваг) 

Середнє 
арифметичне по 

видах продукції 

Розглядається весь продуктовий 
портфель підприємства. Можливість 

використання в розрахунках 

показника корисного ефекту 

Може не враховуватися 
значимість різних сегментів 

ринку, а також обсяги цих 

сегментів 

Середнє зважене 
геометричне 

Більш точні оцінки для комплексного 
показника КС, чому в інших методів 

Суб'єктивізм при виборі системи 
ваг 

По товарній масі Одночасний облік факторів, що 

відображають ступінь задоволення 

споживачів і ефективність 
проведення 

Неадекватність інтегральної 

оцінки у зв'язку з тим, що 

розглянуті в даному методі 
індекси тісно конкурують між 

собою 

М
ат

р
и

ч
н

і 

Конкурентна карта 
ринку 

Можливість виявлення конкурентних 
стратегій для підприємства і його 

продуктового портфеля 

Обмежене число факторів, що 
враховуються. Відсутність чітких 

критеріїв угруповання. 

Неможливість використання для 

інтегральної оцінки 

Матриці: 

БКГ (BCG); 

GE / Mckinsey; 
Ансоффа; Литтла 

(ADL) 

Наочність 

Swot-Аналіз Можливість разностороннього опису 
якісних факторів 

конкурентоспроможності 

Відсутня кількісна оцінка 
результатів 

Суб'єктивність 

В
ар

ті
сн

і 

Вартість бізнесу Комплексна оцінка Не дозволяє судити про 

ефективність роботи 
підприємства щодо конкурентів, 

тому що розглядає тільки 

абсолютні показники 

Ураховуються як якісні, так і 

кількісні фактори 

Підприємство розглядається як об'єкт 

інвестування 

 

Для розробки комплексу мір задля покращення рівня 

конкурентоспроможності підприємства і перспективного розвитку на даному 

ринку необхідна агрегована системна методологія оцінки, яка повинна бути 

комплексною і враховувати всю сукупність методів. 
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У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита система, 

функціонує у складному зовнішньому середовищі, яке характеризується 

нестабільністю та постійною динамікою. Таке середовище змушує керівництво 

підприємств та організацій швидко адаптуватися до нових умов, потребує 

знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, 

врахування чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища.  

Фінансова стійкість – це здатність підприємства протистояти операційним 

труднощам. Це таке його становище, коли отриманий прибуток забезпечує 

самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених 

джерел формування активів.  

Фінансова нестабільність є причиною неефективного функціонування 

господарського суб`єкта. Політика підприємства із регулювання фінансової 

стійкості повинна орієнтуватися як на вимоги ринку, так і на потреби розвитку 

підприємства. Таким чином, сутність фінансової стійкості визначається 

ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів. 

Фінансова стійкість підприємства є одним із головних чинників щодо 

питань швидкого сприйняття змін при зростанні невизначеності та мінливістю 

умов господарювання, залучення інвестицій, отримання кредитів, у відборі 

кваліфікованих кадрів, або у виборі постачальників. Тому важливим питанням 

для господарчої діяльності підприємств є забезпечення їхньої фінансової 

стійкості. 

Суттєвим напрямом сталого функціонування підприємств є розробка 

дієвого механізму управління фінансовою стійкістю.  

Механізм управління фінансовою стійкістю визначається як система форм, 

методів, прийомів, важелів, норм і нормативів, а також нормативно-правового, 

інформаційного, програмно-технічного та кадрового забезпечення, за 

допомогою яких на підприємстві досягається такий стан фінансових ресурсів, їх 

формування, розподілу та використання, що дозволяє підприємству 

розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні 

платоспроможності та кредитоспроможності в умовах допустимого рівня 

ризику [1]. 

Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства 

представляє собою невід'ємну частину механізму фінансування господарюючих 

суб'єктів. В рамках механізму управління фінансовою стійкістю підприємства 

складаються окремі фінансові відносини з приводу залучення, розподілу і 

використання фінансових активів, розрахунків з державою, організаціями, 
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співробітниками та іншими контрагентами. Даний механізм допомагає 

мобілізувати і розподіляти фінансові активи, необхідні для здійснення 

діяльності підприємства за основними напрямками, та забезпечувати 

стабільність за умови впливу зовнішніх факторів, у тому числі податкової 

системи та кредитно-банківської сфери. До елементів механізму управління 

фінансовою стійкістю відносяться умови та джерела залучення фінансових 

активів, методи їх формування, які використовуються при визначенні доходів і 

витрат промислового підприємства [2]. 

Стратегія управління фінансовою стійкістю має відповідати вимогам 

антикризового управління фінансами підприємства і передбачати 

раціоналізацію обігу обігових засобів та оптимізацію структури джерел їх 

фінансування; забезпечення своєчасного оновлення позаобігових активів і 

високу ефективність їх використання; вибір та реалізацію найефективніших 

шляхів розширення обсягів активів для забезпечення напрямів розвитку; 

забезпечення необхідного рівня самофінансування свого виробничого розвитку 

за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної 

амортизаційної політики; забезпечення найефективніших умов і форм 

залучення позикових коштів відповідно до потреб підприємства [3]. 

Ефективне управління фінансовою стійкістю дає змогу підприємству 

адаптуватися до умов зовнішнього середовища та контролювати ступінь його 

незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Управління фінансовою 

стійкістю є одним із основних елементів фінансового менеджменту на 

підприємстві, необхідною передумовою стабільного розвитку підприємства. 

Забезпеченню фінансової стійкості в сучасних умовах повинно 

приділятись особливе значення, що можливо за умов впровадження 

стратегічних підходів до управління підприємством. 

Питання забезпечення фінансової стійкості є актуальним та важливим, так 

як проведення аналізу на підприємстві дозволить менеджерам приймати 

ефективні управлінські рішення з вибору стратегії забезпечення фінансового 

розвитку підприємства і призведе до стабілізації економічного стану та 

покращення фінансової стійкості підприємства. 
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Аналіз результатів досліджень вітчизняних та закордонних вчених показав 

різносторонність поглядів щодо визначення поняття кризи. При цьому можна 

виділити негативний та позитивний підходи до визначення економічної 

сутності кризи.  

Прибічники негативного підходу, серед яких Мечлап Ф., Хеберлер Г., 

Бунятян М. А., Зомбарт В., Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І., Маркс К., 

Рудий К. В., Варга Є. С., Жарковська О. П., Бродський Б. Є., визначають кризу 

як загострення протиріч в економічній системі та її оточенні, небажаний стан, 

погіршення показників діяльності, результат невизначеності, господарський 

стан, що може призвести до краху підприємства. Але існує і інша думка, якої 

дотримуються Гайдар Є., Пацюк І. В., Галушко О. І., Акофф Р., Кейнс Дж. М., 

Барановський О. І., Ткаченко А. М., Єлець О. П., Чернявський О. Д., 

Шершньова З. Є., Оборська С. В., Туган-Барановський М. І., Богданов О. О., 

Чухно А. А., Скібіцький О. М., Коротков Е. М., згідно якої криза може 

привести до позитивних наслідків, що відбувається через оновлення 

економічної системи та її пристосування до умов сьогодення. Поняття кризи на 

підприємстві розглядали Манів З. О., Луцький І. М., Планкетт Л., Дейл Г., 

Шварц І. В., Гайворонська Ю. Є., Штангрет А. М., Шляхенко В. В., Лігоненко 

Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О., Маховка В. М., Гудзь Т. П., Подольська О. 

В., Сметанюк О. А., Ткаченко А. М., Калюжна Ю. В. Вчені по-різному 

підходять до визначення цього поняття, називаючи кризу як загрозою 

функціонуванню підприємству, так і поштовхом до оптимізації його діяльності. 

Можна стверджувати, що незважаючи на достатню кількість публікацій 

щодо визначення поняття кризи на підприємстві, єдиного підходу до нього не 

існує. З грецької мови «криза» перекладається як поворотний пункт, вихід, 

різкий, крутий перелам, тяжкий перехідний стан. 

На наш погляд криза на підприємстві – це стан підприємства, що 

характеризується різким погіршенням господарських показників його 

діяльності, викликаний загостренням протиріч підприємства з зовнішнім 

середовищем, або у його внутрішньому середовищі, що спричинені 

невідповідністю виконання окремих бізнес-процесів підприємства, серед яких 

управління, маркетинг, постачання, виробництво, збут, проведення 

розрахунків, сучасним умовам господарювання, що різко змінилися внаслідок 

інноваційного або інформаційного розвитку. Криза – необхідність 

переосмислення та переорганізації виконання окремих бізнес-процесів у 

відповідності з поточними умовами господарювання, що сприятиме 

подальшому розвитку підприємства. 
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Потужний технічний, суспільний і культурний розвиток другої половини 

ХІХ ст. викликав до життя «світові змагання», які за своїми масштабами далеко 

перевершили чудові традиції Олімпіад стародавнього світу, вірменських ігор 

«навасард і вардавар», «англійських Олімпійських ігор» та індійських 

«сарасваті». 

Епізодичні змагання з ковзанів, плавання, стрільбі та ін., які відіграли 

новаторську роль у формуванні системи міжнародних змагань, проводилися ще 

в першій половині ХІХ століття. Ці змагання, які організовувалися на основі 

викликів, проводились в першу чергу під патронатом англійських і 

американських газетно-журнальних видавництв. Судячи зі статей і фотографій 

того часу, з трибун, побудованих довкола ковзанярських доріжок, за 

спортивною боротьбою спостерігало 20-30 тисяч глядачів. Наприклад, 

Чемпіонати світу зі швидкісного бігу на ковзанах також почали проводити з 

1889 року в Амстердамі, а першості континенту з легкої атлетики – з 1891 року 

в Берліні.  

Зараз в Україні не проводяться міжнародні змагання з шорт-треку, що 

можуть сприяти популяризації цього видовищного виду спорту та залучення в 

державу коштів від спонсорів.  

В роботі розглядалася задача - дослідити аспекти і особливості організації і 

проведення етапів Кубку Світу з шорт-треку. 

Спортивний спеціаліст з вищою освітою, повинний не тільки мати 

уявлення про місце і роль змагань в спорті, але й мати знання, вміння і навички 

самостійної організації і проведення міжнародних змагань, як свого виду 

спорту, так і з інших видів спорту, відповідно, враховуючи їх особливості [1,2].  

Інтерес до спорту в Україні, як європейської держави також потребує 

збільшити кількість міжнародних змагань з шорт-треку, оскільки цій вид 

спорту є розвиненим в Нідерландах, Німеччині, прискорено розвивається в 

Туреччині на є дуже популярним в Польщі та Словаччині.  

Для вивчення послідовності проведення міжнародних змагань з шорт-

треку були поставлені наступні завдання: 

1 Проаналізувати систему проведення спортивних змагань з шорт-треку, 

які проводяться ISU (Міжнародним союзом ковзанярського спорту). 

2 Вивчити регламенти проведення міжнародних змагань з шорт-треку. 

mailto:your@email.com
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3 Розкрити особливості організації та проведення етапу Кубку Світу з 

шорт-треку. 

4 Сформулювати вимоги для якісного проведення міжнародних змагань з 

шорт-треку в Україні.  

Об'єктом дослідження була інформація про організацію етапу Кубку Світу 

з шорт-треку, яка міститься в офіційних матеріалах МОК, міжнародних і 

регіональних федераціях, протоколах змагань, в тому числі про фактори і 

процеси, що визначають характеристики системи спортивних змагань, про 

основних і тенденції у функціонуванні сфери спорту в цілому [1-4]. 

Предметом дослідження є доступна інформація про організацію та 

проведення етапу Кубку Світу з шорт-треку.  

Експериментальне дослідження проводилось під час змагань (етапів Кубку 

Світу з шорт-треку), протягом сезону 2018-2019 рр. Були вивчені документи, 

необхідні для організації змагань.  

Відповідно до поставлених задач дослідження велося поетапно. 

На першому етапі були сформовані цілі, поставлені задачі і вибрані методи 

дослідження. Була проаналізована система проведення змагань з шорт-треку та 

вивчений регламент [5, 6]. 

Другий етап був присвячений обробці даних, отриманих на першому етапі.  

Третій етап, порівняні системи проведення міжнародних змагань та 

змагань в Україні. Побудовані графіки та діаграми. 
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Актуальність  теми обумовлено тим, що основним джерелом формування 

фінансових ресурсів підприємств, що забезпечують його розвиток, є прибуток. 

Тому формування прибутку, його збільшення мають важливе значення для 

кожного підприємства – суб'єкта господарської діяльності. Теоретичні аспекти 

формування прибутку підприємства в різних аспектах досліджувалися 

науковцями України і зарубіжжя, зокрема: Г. Азгальдова, Дж. Джурана, І. Каца, 

А. Маршалову, А. Поддєрьогіна, А. Садєкова, Р. Сайфуліна. 

Функціонування будь-якого суб’єкта підприємства передбачає 

оптимізацію грошових потоків, основним елементом якого є прибуток. 

Прибуток –  являє собою частину доходу, що залишається на підприємстві 

після відшкодування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом 

продукції. 

Під формуванням прибутку розуміють його створення в процесі 

господарської діяльності підприємства.  В процесі формування прибутку 

розрізняють: валовий прибуток звітного періоду; фінансові результати від 

операційної діяльності; фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування; фінансовий результат від звичайної діяльності після 

оподаткування; прибуток від надзвичайних подій; чистий прибуток 

підприємства.  Прибуток показує результати діяльності підприємства і зазнає 

впливу багатьох чинників. На формування прибутку впливає: сфера діяльності 

підприємства; галузі господарства; форма власності; розвиток ринкових 

відносин; фінансово-господарська діяльність підприємства; облік фінансових 

результатів. 

Отже, прибуток є основним джерелом фінансування розвитку 

підприємства та вдосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення 

різних форм інвестування і слугує мірилом ефективності господарської 

діяльності підприємств. Прибуток є фінансовим важелем при формування 

надходжень до державного та місцевого бюджету. Суб’єкт підприємницької 

діяльності має бути зацікавлений в тому, щоб в конкурентній боротьбі 

максимізувати прибутки і раціонально його розподілити та використовувати 

на підприємстві. 
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Податки є однією з основних галузей економічних відносин у суспільстві з 

моменту становлення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою 

завжди супроводжується реформуванням податкової системи. В умовах 

сьогодення податки – це основна форма доходу держави. Окрім цієї суто 

фінансової функції податковий механізм використовується для економічного 

впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на 

розвиток науково-технічного прогресу.  

Оподаткування банківської діяльності в Україні здійснюється за вимогами 

тих же законодавчих актів, що й оподаткування всіх інших юридичних осіб - 

суб’єктів господарювання. Проте, банки, як фінансові посередники, в економіці 

країни здійснюють специфічні операції, пов’язані з перерозподілом фінансових 

ресурсів із тих секторів економіки, де ці ресурси є тимчасово вільними, у 

сфери, де відчувається в них потреба, тобто діяльність банків суттєво 

відрізняється від діяльності інших підприємств. Тобто, система оподаткування 

комерційних банків повинна виконувати не тільки фіскальну функцію, а 

головним чином стимулювати перерозподіл коштів з фінансового сектору в 

сектор реальної економіки. 

Тому, в податковому законодавстві, є окремі норми та положення щодо 

оподаткування операцій фінансових установ, насамперед банків. Окрім того, 

особливість банківської діяльності, яка пов’язана в основному із роботою з 

коштами клієнтів (фізичних і юридичних осіб), а не з власними коштами, є 

причиною підвищених ризиків, що також треба враховувати при оподаткуванні. 

Найважливішими показниками для оцінки ефективності функціонування 

банківського сектора в динаміці є: доходи, витрати, податкові платежі, вартість 

активів, фінансовий результат. Ці показники є факторами, що формують 

податкове навантаження [1].  

Податкове навантаження з податку на прибуток у фінансовому результаті 

банку розраховується як відношення розміру сплаченого податку на прибуток 

до різниці між доходами і витратами (табл. 1). 

Упродовж 2015-2017 років спостерігався від’ємний фінансовий результат 

загалом у банківській системі України, проте значення цього показника значно 

зменшилось – у 6,5 раза з 159 388 млн. грн. у 2016 р. до 24 360 млн. грн. у 

2017 р. В 2018 р. спостерігається збільшення доходів банків України, як 

результат прибуток в розмірі 22 339 млн. грн. [2]. 
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Таблиця 1 – Податкове навантаження з податку на прибуток у фінансовому 

результаті банків України за період 2015–2018 роки [2] 

 

Рік Доходи, 

млн. грн. 

Витрати, 

млн. грн. 

Податок 

на 

прибуток, 

млн. грн. 

Прибуток 

(збиток), 

млн. грн. 

Податкове 

навантаження, 

% 

2015 199 193 265 793 –406 –66 600 0,6 

2016 190 691 350 078 –418 –159 388 0,26 

2017 178 235 202 595 3 293 –24 360 –13,5 

2018 204 554 182 215 5 057 22 339 0,23 

 

Наведені дані відображають загальну ситуацію в банківському секторі 

України, а не конкретних банків, тому загальне значення фінансового 

результату більшості комерційних банків є від’ємним, що унеможливлює 

розрахунок податкового навантаження 

Зважаючи на вплив оподаткування на фінансові результати банку, 

недостатня увага до оцінки податкових ризиків може призвести до прийняття 

економічно неефективних управлінських рішень у сфері податкового 

менеджменту банку.  

Отже, можна дійти висновку, що фіскальна неефективність пов’язана з 

низькою рентабельністю комерційних банків, яка викликана хронічною 

збитковістю банківської системи і зростанням рівня недовіри до банківських 

установ з боку населення. З метою мінімізації негативного впливу 

оподаткування необхідно розробити комплексну систему управління 

податковою діяльністю, що забезпечить досягнення оптимального рівня 

податкового навантаження в контексті стратегічних цілей розвитку банку. 
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Україна має величезний логістичний потенціал, що не використовується 

повністю [1,2]. Це пов’язано, насамперед, з відсутністю підтримки логістичної 

діяльності органами державної влади та місцевого самоврядування, 

нерозумінням переваг використання логістики у господарській діяльності 

учасниками ринку, що зумовлює актуальність даного дослідження. 

Метою роботи є розвиток логістики в Україні та його критичне 

осмислення.  

У пострадянський період логістика в Україні була примітивною. Окремі 

послуги пропонували транспортні компанії та митні брокери. У середині 1990-х 

вартість виробництва товарів та послуг була щонайменше у 2 рази вища, ніж у 

Японії, Німеччині та США. Наприкінці 90-х років відбувається розвиток 

дистрибуції та торгових компаній, які займалися просуванням, 

транспортуванням та розповсюдженням товарів по всій країні. У 2001 році 

виникла перша національна логістична компанія «УВК», яка відповідає 

світовому рівню обладнання та розвитку у їхній галузі. Вона стала першим 

3PL-оператором в Україні. У свою чергу, на ринок виходять європейські 

логістичні компанії. Це стало початком формування професійного ринку 

логістичних послуг, проте він не був повністю сформованим, структурованим і 

прозорим. Період 2006-2008 років був дуже успішним для всіх гравців ринку 

логістичних послуг. Логістичні оператори активно збільшують пропорційний 

попит на свої послуги. Одночасно було запущено кілька великих проектів із 

будівництва логістичних комплексів. Через фінансову кризу почалося 

зменшення кількості операторів логістичного ринку, зупинялися будівельні 

проекти, скорочувався персонал. На сьогодні український логістичний ринок 

перебуває на етапі стабілізації. Він стає більш цивілізованим, відкритим та 

професійним. Практичний напрям логістики розвивається спільними зусиллями 

вітчизняних та іноземних компаній: «УВК», «Raben Group», «Komora-C», 

«Kuehne & Nagel», «Schenker Ukraine», «ICT», «REWICO», «FIM Group» та ін.  
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Визначення рівня розвитку і стану будь-якого ринку країни є досить 

складною, багатоетапною і багаторівневою задачею, складовими якої є: збір 

інформації, її обробка, оцінка, аналіз, контроль, прогнозування поведінки 

інфраструктури. У роботі для дослідження деревообробної промисловості 

України пропонується інструментарій SWOT-аналізу [2]. 

SWOT-аналіз передбачає можливість оцінки фактичного положення і 

стратегічних перспектив галузі (компанії), одержуваних у результаті вивчення 

сильних і слабких сторін, її ринкових можливостей і факторів ризику [1, 2]. 

Результати SWOT-аналізу стану деревообробної галузі України, які 

представляють перелік позитивних і негативних тенденцій інфраструктури 

України представлені на рис. 1, а також можливості її реорганізації, потенційні 

зовнішні та внутрішні фактори, які становлять загрозу ефективного розвитку. 

 

 
Рис. 1 ‒ SWOT-аналіз зовнішньоторговельної діяльності деревообробних 

підприємств України 

 

В результаті проведеного SWOT-аналізу, можна зробити висновок, що в 

даний момент деревообробна галузь України не здатна в повному обсязі 

задовольнити базові потреби країни, оскільки є очевидним, що галузь 

mailto:.98@gmail.com
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недостатньо інвестується, слабко досліджена і фахівців високого профілю 

одиниці. Також, незважаючи на достатньо великий попит на лісопродукцію та 

низьку вартість сировинних ресурсів, галузь відносно занедбана і потребує 

реконструкцій та модернізацій. Для аналізу рівня розвитку і стану 

деревообробної промисловості на мікрорівні за приклад розглянуто ТОВ 

«Домберг», результати SWOT-аналізу якого представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 – SWOT-аналіз стану ТОВ «Домберг» 

 
Переваги  Недоліки  

Імідж підприємства як виробника якісних виробів 

з деревини; 
доставка всіма видами транспорту; 

орієнтація діяльності підприємства в значній мірі 

на задоволення потреб споживачів; 

низькі витрати при здійсненні доставки; 
наявність політики знижок; 

наявність власних складів; 

розширена мережа дистрибуції 

Недостатньо розвинена логістична система; 

низька ефективність роботи логістичного 
відділу; 

слабка організація маркетингової 

інформаційної системи; 

відсутність грамотного стратегічного 
управління; 

мають місце випадки затримки в постачанні у 

віддалені райони 

Можливості Загрози 

Розробка моделей оптимізації розмірів; 

замовлення і вибору постачальників; 

використання сучасних систем автоматизації; 
можливість обслуговування додаткових груп 

споживачів; 

залучення нових клієнтів і постачальників 

Жорстока конкуренція; 

зміна потреб клієнтів; 

інфляційні процеси; 
зниження чисельності населення 

 

 

На основі табл. 1 можна зробити висновок, що підприємство має ряд 

переваг, серед яких можна виділити: цінову політику на готову продукцію; 

споживчі переваги, які обумовлені першочерговою орієнтацією діяльності 

підприємства на задоволення потреб споживача. Але є ряд недоліків, зокрема: 

невисокий рівень розвитку логістичної системи, відсутність грамотної стратегії 

управління, низьку ефективність роботи співробітників відділу тощо. 

Забезпечення сталого розвитку підприємства, стабільності результатів його 

діяльності, досягнення цілей, що відповідають інтересам власників і 

суспільства в цілому, неможливо без розробки і впровадження комплексу 

стратегічних заходів, реалізація яких в сучасній трансформаційній економіці 

обумовлюється в чому рівнем логістичної інфраструктури, що призводить до 

необхідності розгляду проблем ефективного управління та оптимізації 

логістичного відділу підприємства. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України є актуальним питання  

управління процесами зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є 

одним із головних факторів економічних відносин на світовому ринку між 

країнами та виконує безліч функцій управління процесами менеджменту. 

Мета роботи – визначення процесів управління в зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства. 

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків 

розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн 

світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, 

машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах [1]. 

 В умовах ринкової економіки управління зовнішньоекономічною 

діяльністю означає: 

– господарська самостійність в ухваленні рішень і відповідальність за їх 

результат; 

– ринковий світогляд  

– постійний рух до зростання ефективності, коректування цілей і засобів 

контролю; 

– використовування останніх досягнень в організації виробництва, науки і 

техніки. 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві включає: 

– внутрішньофірмове планування; 

– управління виробництвом; 

– управління персоналом; 

– конкретні економічні умови, в яких працюють підприємства; 

– рівень розвитку теорії; 

– національні особливості управління. 

– управління виробництвом експортної продукції; 

– управління фінансами і кредитами; 

– управління ціноутворенням на експортну продукцію; 

– управління науково-технічними програмами; 

– управління якістю продукції і її конкурентоспроможністю; 

– управління співпрацею, тобто переходом від виробництва товарів на 

експорт до товарів, що вироблені в результаті міжнародної виробничої 

кооперації [2]. 
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Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності виявляється і в 

його функціях та принципах, що спрямовані на досягнення тактичних та 

стратегічних цілей підприємства.  

 

 

Рис. 1 – Загальна схема управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств в Україні [1] 

 

Таким чином, загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності 

включає розгляд і обґрунтування співіснування різних форм та видів 

зовнішньоекономічних операцій, визначення змісту й особливостей укладення 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також виконання зобов'язань, 

що виникають з фінансово-кредитних відносин на зовнішньому ринку [2].  
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Підприємництво ‒ це форма прояву ініціативи, розрахована на отримання 

систематичного прибутку, в ході організації власного бізнесу, яка несе 

фінансові ризики та матеріальну відповідальність. Це двигун економіки та 

основа заможності будь-якої процвітаючої країни. Підприємництво вважається 

центральною силою економічного розвитку, так як саме воно породжує ріст і 

слугує засобом для інновацій та змін. Туризм є одним із секторів економіки, в 

якому підприємницька сфера потребує великого ступеня залученості: 

диверсифікація туристичних продуктів і послуг, необхідних для задоволення 

зрослого попиту на нові види туристичних потреб. Це створить більше 

можливостей для туризму. Туристичний бізнес є одним з найбільших та 

швидко швидкозростаючим сектором. У наш час відіграє вирішальну роль в 

економіці багатьох країн. Насправді ця індустрія стала важливою частиною 

забезпечення доходів країн. У зв'язку з екологічною ситуацією в світі, коли 

щодня викидаються тонни сміття. Урбанізація призвела до того, що 

сміттєзвалища за своїми площами, стали такими ж як і невеликі міста. 

Тваринний світ і рослини також страждають від життєдіяльності людини. У той 

же час географія подорожей розширюється, туристи стають все більш 

вимогливими. У світі складається такий собі парадокс: блага цивілізації в 

достатку, а людина все частіше прагне відмовитися від них на користь 

первозданної природи. 

Яскравий приклад ‒ екологічний туризм. Напрямок, який вже став досить 

популярним, пропонує відмовитися від розкішних готелів, системи «все 

включено», комфортабельних транспортних засобів та інших досягнень 

людства на користь натуральності, природності і єднання з природою. 

Екологічний туризм ‒ це не проста прогулянка різними національними 

парками, заказниками або заповідниками. Такий вид туризму прививає любов і 

бережне ставлення до живої природи та оточуючого середовища, здатний 

охороняти навколишнє середовище. Екологічний туризм ‒ окремий напрямок, 

який має cвої, досить специфічні особливості, що відрізняють його від інших 

видів подорожей. Його концепція передбачає: протидія негативному впливу на 

природу; популяризацію відпочинку на свіжому повітрі; вивчення культури 

рідної землі; підтримку природоохоронних заходів; пропаганду екологічної 

освіти; підвищення привабливості окремих регіонів для туристів. 

mailto:butenko.jeka.98@gmail.com
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У світі екотуризм отримав глобальний розвиток в таких країнах, як 

Австралія, Німеччина, Ірландія, Великобританія, Фінляндія, Південно-

Африканські країни, і країни Азії. За даними експертних оцінок, для потреб 

екотуризму щорічно виготовляється товарів і поcлуг на суму 55 млрд дол. 

Екологічний туризм охоплює приблизно 25% світового ринку туризму, 

повідомив директор програми по збереженню біорізноманіття WWF. За 

статистикою, в 2017 році в світі зафіксовано 1,3 млрд міжнародних приїздів 

туристів, які забезпечили приблизно 10% світового ВВП. За деякими даними, 

на сьогодні чаcтка екологічного туризму охоплює до 25% світового ринку 

туризму. Згідно з дослідженням американського сайту подорожей TripAdvisor, 

щорічно 30% від загального числа туристів в світі є екотуристами. Крім того, 

70% туристів заявляють, що в наступному році вони збираються обрати більш 

безпечний з екологічної точки зору вид туризму. [1] 
Отже, екологічний туризм займає своє вагоме місце в підприємницькій 

діяльності у сфері туризму. Все більше прихильників долучається до такого 

нестандартного відпочинку. Даний напрямок повинен і далі розвиватися та 

залучати однодумців. Це те, що дає змогу насолодитися прекрасними місцями 

нашої планети, а разом із тим не зашкодити. 

Розвиток екотуризму в Україні пов’язаний з рядом проблем, які 

супроводжують його вже зараз, коли, по суті, цей вид активного відпочинку 

знаходиться в зародковому стані. Власне кажучи, від успішного вирішення цих 

проблем, які носять екологічний, соціальний та економічний характер, 

залежить, чи виправдають вищевказані види туризму статус екологічних та 

розвиватимуться належним чином в контексті загального сталого розвитку (на 

шлях якого Україна прагне стати), чи, навпаки, залишаться одним з видів 

туристичних послуг, які, хоч і не так помітно, як промисловість, але 

робитимуть свій “внесок” в деградацію навколишнього середовища. 

Основними проблемами співіснування туризму з навколишнім 

середовищем є: 

‒ визначення пріоритетних територій розвитку; 

‒ розрахунок антропогенного навантаження на природні території; 

‒ планування туристичної діяльності на природних територіях; 

‒ облаштування туристичних стежин, кемпінгів тощо; 

‒ регулювання туристичної діяльності в межах природно-заповідного 

фонду; 

‒ екологічна освіта та виховання подорожуючих; 

‒ переробка і видалення з природних територій відходів, пов’язаних з 

діяльністю туристичного сектору. 
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14 червня 1994 року були підписані «Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейськими спільнотами та їх державами-

членами (УПС)». Тому для більш ефективної інтеграції, Україна має перейняти 

досвід, підхід та структуру формування законів та стандартів не тільки на рівні 

держави, але й на рівні підприємства. 

Вивчення досвіду країн Європейського Союзу у формуванні облікової 

політики підприємств з врахуванням вимог Європейського законодавства дасть 

можливість досягнення Європейських стандартів на вітчизняних 

підприємствах.  

Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності, яка нормально функціонує при 

оптимальному поєднанні державного регулювання і власної ініціативи 

підприємства в питаннях організації та веденні бухгалтерського обліку. 

Державна облікова політика виконує функцію нормативно-правового 

регулювання організації та методики фінансового обліку і складання фінансової 

звітності у межах країни.  Нормативно-правова база, яка є чинна на 

сьогоднішній день, повністю контролює вигляд та розрахунок бухгалтерської 

документації.  

Процес глобалізації світової економіки, необхідність посилення захисту 

прав інвесторів та забезпечення прозорості міжнародних ринків капіталу 

зумовили нові вимоги до формування інформаційної бази підприємств. 

Формування облікової політики на міждержавному рівні здійснюється 

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (раніше – Комітет з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО). Тому облікова 

політика підприємства на пряму залежить від законів та нормативно-правових 

актів. 
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Для нормального функціонування будь-якого підприємства необхідно 

розробити комплекс методів прийняття правильних управлінських рішень щодо  

вибору стратегії поведінки фірми на конкурентних ринках. Аналіз рішень 

проблеми сегментації ринку та моделювання поведінки на них свідчить про те, 

що існуючі методи та моделі слабо формалізовані і не можуть з великою 

точністю оцінити економічну діяльність підприємств, що знижує ефективність 

прийняття рішень.  Тому в роботі пропонується алгоритм оцінки та аналізу  

економічної діяльності підприємства, реалізація якого  дозволить підвищити 

стабільність функціонування підприємства. Нижче представлено опис завдань, 

методик та інструментарію кожного етапу пропонованого  алгоритму, який 

зображено на рис. 1.  

Етап 1. Оцінка та аналіз основних показників фінансово-економічної 

діяльності підприємства. Основним завданням цього етапу є загальний аналіз 

фінансово-економічної діяльності підприємства, оцінка майнового стану, 

розрахунок основних показників роботи: коефіцієнтів рентабельності, 

ліквідності,  платоспроможності. Також аналізується величина прибутку, 

структура витрат, дебіторська та кредиторська заборгованість. Після загального 

аналізу робимо висновок про якість управління підприємством.  

Етап 2. Оцінювання привабливості сегментів фармацевтичного ринку. В 

роботі пропонується провести оцінку привабливості сегментів 

фармацевтичного ринку методом кластерізації цих сегментів та вибору 

стратегій поведінки на них. Цілісна система показників розвитку 

фармацевтичного ринку складається з кількісних і якісних показників, 

згрупованих по визначених ознаках. Таким чином, оптимальною буде 

класифікація регіонів за кожною групою показників окремо. Така класифікація 

дасть змогу провести більш детальний аналіз рівня розвитку в регіонах 

України, а також визначити, яка саме група показників потребує покращення в 

кожному регіоні. 

Етап 3.Удосконалення методології  управління запасами та затратами. На 

даному етапі передбачається розробка інструментарію з удосконалення 

методології управління запасами та витратами. Реалізація здійснена завдяки 

діаграмі причинно-наслідкових зв’язків між фінансовими показниками на 
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підприємстві. За допомогою зміни управляючих параметрів моделюється 

множина ситуаційповедінки підприємства на конкурентному ринку.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Алгоритм оцінки та аналізу поведінки фірми на конкурентному ринку 

 

Впровадження пропонованого алгоритму в практику підприємств 

дозволить підвищити оперативність та якість управлінських рішень при 

розробці програм розвитку. 
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Фінансові результати – це економічний підсумок виробничої діяльності 

господарюючих суб’єктів виражений у вартісній (грошовій) формі, виступає як 

узагальнюючий показник, що інтегрує у собі вплив усієї фінансово 

господарської діяльності підприємства [1]. Дослідженням цієї проблеми 

займаються такі вчені як А.Н. Азріліян [2], А.Б. Борісов [3], Т.А. Дубровіна [4], 

Ю.М. Тютюнник [5], О.С. Філімоненко [1] та інші. Але не дивлячись на значні 

напрацювання щодо розкриття  сутності фінансових результатів, єдиної позиції 

серед вчених не існує, існують подібні чи близькі.  Відсутність єдиного 

визначення потребує подальших досліджень та існуючих на сьогодні подібних 

та близьких напрацювань. 

На підставі зазначеного, було б доцільним запропонувати таке визначення 

фінансових результатів – економічний підсумок виробничої діяльності 

суб’єктів господарювання, який виражається у вартісній (грошовій) формі, 

різниця доходів та витрат усіх видів діяльності підприємства, зменшену на суму 

нарахованих податків на прибуток. 

Дане визначення має переваги, в тому що вказує не тільки на джерела 

надходження фінансових результатів, а також те, що вони показують 

(висвітлюють) фінансові результати діяльності підприємства з сторони 

прибутку чи збитку або загальною сумою доходів і витратами на виробництво 

та реалізацію продукції. Серед інших визначень дані вирізняються простотою, 

та  повнотою. 

Дослідження та аналізування наукової літератури дає можливість 

узагальнити і виділити основні класифікаційні ознаки та відповідні види 

фінансових результатів. 

Розглядаючи поняття фінансового результату, не потрібно ототожнювати 

його з поняттям прибуток. Категорія фінансового результату є більш широкою, 

бо поняття фінансового результату включає як прибуток, так і збиток. 

Трактування та визначення поняття фінансовій результат має важливу роль в 

управлінні господарською діяльністю підприємств, бо саме фінансовий 

результат характеризує підсумки його діяльності. З наведених вище даних 

можна зазначити, що під поняттям фінансовий результат розуміється 

узагальнена характеристика, яка відображає: ефективність використання 

наявної ресурсної бази; якість прийнятих управлінських рішень; реалізацію 
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потенціалу економічного росту та розвитку господарської діяльності та 

розвитку підприємства [6]. 

Негативне значення фінансового результату знаходить своє відображення 

у збитку. Він свідчить про низький рівень або відсутність результативності 

господарської діяльності, неефективне управляння ресурсами та потенціалом 

підприємства, невміле використання наявного капіталу, низьку якість роботи 

управлінського апарату тощо [7]. 

Показник фінансового результату відіграє провідну роль в системі 

функціонування підприємства, його зростання та розвитку, оскільки саме його 

величина є базисом для забезпечення та активізації цих процесів. Тобто, 

спочатку відбувається інвестування суми фінансового результату підприємства 

у процеси кількісного зростання результативності господарської діяльності 

підприємства, кількісного зростання та забезпечують розвиток діяльності 

підприємства [8]. 

Таким чином, існує багато концепцій та теорій визначення фінансового 

результату підприємства. В бухгалтерському обліку прибуток характеризується 

максимально конкретно як різниця між доходами та витратами. В 

економічному змісті фінансовий результат (прибуток) має достатню кількість 

концепцій його визначення та формування. Крім того, величина фінансового 

результату є не лише кількісним показником, а й базисом, який забезпечує і 

життєздатність суб’єкта господарювання, і відображає рівень результативності, 

а також показує наявність можливостей подальшого розвитку підприємства. 
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Зараз в умовах ринкових відносин економічна діяльність, посилена 

конкуренція та інші аспекти вимагають постійного вдосконалення систем  

управління підприємством. Забезпечити стабільний прибуток можна тільки при 

наявності грамотної та прогресивної системи управління продажами. 

Актуальність роботи полягає в тому, що управління продажами на підприємстві 

виконує головну задачу економічної стабільності. Вивчення можливостей 

вдосконалення цієї діяльності дозволить підприємствам підвищити власну 

ефективність як за рахунок оптимізації поточних зусиль, спрямованих на пошук 

клієнтів і реалізацію продукції, так і за рахунок знаходження нових напрямків 

збуту. 

Метою проведеного дослідження стало виявлення чинників ефективного 

управління продажами на підприємстві.  

Вивчення практики управління продажами на підприємствах показало, що 

число чинників, які впливають на цей процес, є досить великим. До таких 

чинників відносяться: підвищення інноваційного рівня управління; підвищення 

кваліфікації менеджерів і спеціалістів; інтеграція процесів управління на різних 

рівнях організаційної структури;  формування організаційної культури; 

підвищення фінансових показників; діджиталізація бізнесу; використання 

сучасних маркетингових інструментів. 

Разом з тим, для ефективного управління продажами варто сконцентрувати 

зусилля лише на ключових драйверах, а не відволікати ресурси на всі можливі 

заходи. На наш погляд, такими ключовими драйверами є зростання кваліфікації 

менеджерів та ефективне управління маркетинговою діяльністю. Завдяки 

посиленню цих напрямів можна значно підвищити рівень продажів, тому що 

кваліфікований персонал зможе якісно продавати продукцію, а ефективна 

маркетингова система примножить кількість клієнтів та забезпечить утримання 

існуючих. 
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Поняття конкурентоспроможності є одним із широко використовуваних 

термінів в економічній літературі та повсякденному житті, але консенсус щодо 

її параметрів, методик оцінки в даний час, як і раніше не досягнуть, що 

визначає високу актуальність вивчення різних аспектів 

конкурентоспроможності. 

Існує безліч визначень конкурентоспроможності. Уявлення про 

конкурентоспроможність може ставитися як до окремих товарів або послуг, так 

і до компаній, секторам, економіці в цілому, регіону, міжнародним 

економічним блокам, що ще більше ускладнює процес вироблення єдиного 

підходу до визначення конкурентоспроможності. Поняття 

конкурентоспроможності було введено в економічну літературу в 70-х рр. XX 

століття для опису процесів, що відбуваються в рамках торгових воєн між 

США і Японією. Походження терміна «конкурентоспроможність» має 

латинське коріння: «petere» означає «ставити мету», а приставка «con» означає 

«разом», тобто спільно досягати поставлених цілей. Поняття 

конкурентоспроможності визначається через призму очікуваного рівня випуску 

по відношенню до населення працездатного віку з урахуванням ділового 

клімату в країні. 

На сьогоднішній день конкурентоспроможність ‒ один з найголовніших 

показників функціонування підприємства, це підтверджується тим, що в 

більшості країн світу прийняті закони про конкуренцію, а так само створені 

органи, що регулюють питання конкуренції [1]. 

Аналіз зарубіжної літератури з управління конкурентоспроможністю 

показує, що іноземні вчені значно далі, ніж вітчизняні, просунулися в цьому 

питанні. В Україні ж в силу історичного розвитку ‒ більш пізнього переходу до 

ринкової економіки ‒ поняття конкурентоспроможності виникло відносно 

недавно, і вітчизняна школа управління конкурентоспроможністю остаточно не 

сформувалася. Роботи вітчизняних вчених в тій чи іншій мірі є узагальненням 

робіт західних вчених і фахівців-практиків. Вони відображають реалії 

глобального ринку і відкритої конкуренції, практично ігноруючи механізми 

державної підтримки. 

Вітчизняна теорія управління конкурентоспроможністю знаходиться на 

початковій стадії і потребує детального опрацювання. У роботах таких авторів, 

як О.М. Асаул, О.С. Віханский, В.П. Грахов, А.І. Наумов [2], висвітлені 

питання розвитку організації і підвищення її конкурентоспроможності на 

основі застосування сучасних економічних механізмів, в тому числі 
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стратегічного планування та управління. Більш широко питання, що 

стосуються практичного застосування тих чи інших механізмів стратегічного 

управління конкурентоспроможністю, висвітлені в роботах таких російських 

вчених. Так на думку Р.А. Фатхутдінова, конкурентоспроможність 

характеризує здатність організації змагатися з конкурентами і можливість 

випускати конкурентоспроможну продукцію для реалізації на внутрішньому 

або зовнішньому ринку. Автор зазначає, що конкурентоспроможність 

організації «визначає конкурентоспроможність технологій, технічних і 

соціально-економічних систем. Зрештою чим вище конкурентоспроможність 

товарів і послуг, тим вище конкурентоспроможність країни, ефективність 

використання ресурсів і життєвий рівень населення  [3]. 

І. А. Пермінов виділяє наступні компоненти системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства: служби матеріально-технічного, 

кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення підприємства, служби 

НДДКР, виробничі підрозділи, що обслуговує виробництво, допоміжне 

виробництво, служби сервісного обслуговування, побічне виробництво та 

ін. [4] . 

Основною метою управління конкурентоспроможністю підприємства є 

підвищення його сталого розвитку в довгостроковій перспективі. Тому будь-яке 

рішення, прийняте в рамках управління конкурентоспроможністю, приймається 

керівниками заради зміцнення фінансового стану підприємства [5]. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства має бути направлено в 

сторону вдосконалення організаційних механізмів підприємства, оскільки це 

необхідна умова реалізації ефективних економічних механізмів, і забезпечувати 

ефективне функціонування підприємства в ринковому середовищі за 

допомогою економії витрат в забезпеченні основних організаційних процесів, 

максимальному задоволенні потреб споживача. Застосування на практиці 

вивчених особливостей формування конкурентних переваг, принципів і завдань 

по управлінню конкурентоспроможністю підприємства забезпечить високу 

конкурентоспроможність підприємства, визначить найбільш ефективні варіанти 

оптимізації і зміни його організаційної структури підприємства для 

ефективного менеджменту в напрямку досягнення конкурентних переваг. 
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В сучасних умовах проблема підвищення ефективності інноваційного 

потенціалу вітчизняних підприємств відіграє ключову роль, адже впровадження 

інновацій та інноваційних процесів на промислових підприємствах є джерелом 

економічного зростання як окремого виробничого об’єкту, так і національної 

економіки в цілому [1]. 

Прискорений розвиток інноваційних процесів, який базується на 

ефективному використанні інтелектуального та науково-технічного потенціалу 

є основним фактором економічного зростання країни. Трансформація 

інтелектуальної власності в інноваційний продукт передбачає структуризацію 

інноваційного процесу, до якої традиційно відносять генерування нової ідеї, 

експериментальну реалізацію нової ідеї, тестування та освоєння в виробництві, 

масовий випуск та споживання (рис.1) [2]. 
 

 
Рис. 1 – Процес трансформації інтелектуальної власності в інноваційний 

продукт 
 

Отже, врахування на підприємстві різноманітних чинників та виконання 

оцінки згідно інноваційних процесів дасть змогу підприємству уникнути 

впровадження у виробництво заздалегідь неефективних інноваційних проектів, 

підвищити конкурентоспроможність та отримати позитивні результати від 

інноваційної діяльності. 
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Все частіше на світовій арені заявляють про себе країни, що активно 
розвиваються, тому що вони успішно направляють інноваційну політику на 
підвищення ефективності машинобудування як основу суспільного виробництва. 
Цьому в свою чергу, сприяє державна підтримка щодо прискорення темпів 
створення і використання нової техніки та технології, систематичному покращенню 
всіх кількісних та якісних показників продукції, що випускається. Вивчення 
тенденцій розвитку  машинобудування у світі – це досить важлива проблематика, 
адже одночасно розглядається інтелектуальний потенціал даної галузі і потенціал 
індустрії та економіки країни в цілому, при цьому їх співвідношення з рівнем якості 
життя населення. Як свідчать дані, Україна майже у всіх світових рейтингах має 
далеко не найкращий вигляд. При цьому, для вивчення тенденцій розвитку 
машинобудування як основної складової національної економіки – вкрай важливо 
починати із знання та розуміння таких категорій, як: новації та інновації; інженерія 
та підготовка кадрів; економіка та екологія; спеціалізація та кооперація; попит та 
пропозиція; міжнародний розподіл праці та глобалізація; лідерство та управління, 
тобто, якості життя і основних положень концепції стійкого розвитку.  

Також слід звертати увагу на здобутки та помилки інших (країн, регіонів, 
галузей, підприємств) [1]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Тенденції розвитку інтелектуального потенціалу машинобудівної галузі як 

основної складової національної економіки країни 
 

1. Досягненням і результатом наукового техніко-технологічного прогресу є 
новації – це продукція, яка відрізняється новими (якісними) характеристиками і від 
впровадження якої залежить одержання більшого економічного ефекту. В свою 
чергу, інновації являють собою особливий вид новацій, тобто – удосконалені або 
кардинально нові новації (конкурентоспроможні технології, товари та послуги, що 
покращують процеси виробництва). Таким чином, інноваційна діяльність є 
важливим фактором розвитку інтелектуального потенціалу машинобудівного 
підприємства і може бути описана такими показниками: чисельністю наукових 
працівників; кількістю науково-дослідних установ; кількістю отриманих і 
зареєстрованих патентів; кількістю переданих у виробництво нових технологій; 
кількістю придбаних іноземних ліцензій і т.д [2]. 

2. Розвиток персоналу для будь-якого підприємства є головним елементом 
виробничих інвестицій, адже за допомогою навчання співробітники підвищують 
свої професійні навички та кваліфікацію, створюючи умови для економічного 
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росту. Ціллю навчання являється розвиток інтелектуального потенціалу персоналу і 
підприємства в цілому. Тому інженерія та підготовка кадрів є основою 
інтелектуального розвитку (без розвитку персоналу неможливий успішний 
розвиток підприємства).  

3. Збереження інтелектуального потенціалу країни залежить від стану 
економіки та екології. Підвищення рівня життя, ефективне використання 
природних ресурсів, досягнення матеріального добробуту є пріоритетними 
показниками сьогодення і є джерелом найбільш актуальних проблем. Економічні, 
соціальні та екологічні показники взаємозалежні між собою. Саме економіка 
визначає взаємовідносини людини і природи, тому необхідно шукати шляхи 
вирішення екологічних та соціальних проблем у сфері економіки. 

4. В сучасних умовах міжнародна промислова кооперація являє собою спільне 
виготовлення складної, наукомісткої, технологічної продукції зі спеціалізацією на 
базі довгострокових відносин, які передбачають постійні науково-технічні, 
конструкторські, виробничі та впроваджувальні зв’язки між партнерами. Таке 
міжнародне співробітництво сприяє економії витрат, підвищенню продуктивності 
праці, ефективності та прибутковості виробництва, якості продукції, покращенню 
системи управління, створенню національної системи відкритої економіки та 
українському розвитку інтелектуального потенціалу. 

5. Незбалансованість попиту та пропозиції на ринку праці свідчить про 
потребу кваліфікованої робочої сили в машинобудівній галузі промисловості. Для 
покращення економічної ситуації держави необхідно забезпечити інтелектуальний 
потенціал: знаннями, професійними вміннями, наукою, передовими технологіями, 
сучасною освітою тощо. 

6. Процес глобалізації та міжнародного розподілу праці приносить вигоди 
конкурентоспроможним країнам з вищим рівнем розвитку, а для менш розвинених 
країн витрати таких процесів можуть урівноважити вигоди або перевищити їх. 
Багато країн, що розвиваються потрапили в так звану «пастку глобалізації», тобто 
залучення глобалізаційних процесів економік менш розвинених країн шляхом 
руйнування (для останніх) національних ресурсів, здебільшого – інтелектуальних. 

7.  Якість життя являє собою певну оцінку задоволення людиною своїх 
матеріальних та духовних потреб. Важливим індикатором якості життя суспільства 
є інтелектуальний потенціал, що відображає рівень освіти, науки, економічного 
розвитку країни в цілому [3]. 

8. Інтелектуальне лідерство та управління – це ключовий інструмент для 
досягнення високих показників завдяки накопиченню та реалізації інтелектуальних 
ресурсів, що в свою чергу, призводить до підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності національної економіки. Цей процес стає передумовою для 
формування суспільства, заснованого на знаннях. 

9. Сталий розвиток – це формування нової економіки, інформаційного типу, 
що базується на знаннях та стійкій спроможності до розвитку інтелектуального 
потенціалу націй. Це поняття описує процес «розумного управління» державними 
ресурсами: людськими, природними, інтелектуальними, економічними, 
фінансовими і т.д [4]. 
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Сьогодні франчайзинг виходить на нові позиції як на світовому, так і на 

українському ринку. Масштабізація бізнесу, підвищення прибутку, ефективне 

використання усієї ресурсної бази – ключові елементи для розвитку малого, 

середнього та великого бізнесів. Тому тема франчайзингу є надзвичайно 

актуальною, бо передбачає взаємодію двох юридичних суб’єктів, які на 

договірній основі разом розширюють торгівельну мережу. Власник ліцензії 

(франчайзер) надає франчайзі всі плюси від вже зарекомендованої на ринку 

торгової марки. Саме коректне розуміння усіх особливостей такої співпраці 

надає власникам бізнесу гарні перспективи для розширення та розвитку 

торгової мережі уже протестованої та працюючої торгової марки. 

Метою проведеного дослідження стало виявлення основних особливостей 

франчайзингу у сфері торгівлі.  

У цілому франчайзинг можна віднести до однієї з простих форм організації 

бізнесу, яка вигідна і для власника  торгової марки, і для франчайзі. 

Особливостями торгового франчайзингу є розробка франчайзером єдиного 

стилю оформлення точок; формування єдиної асортиментної політики; правил 

викладки та презентації товарів; розробка стандартів обслуговування та цінової 

політики, що дозволить успішно запустити  новий бізнес. Також франчайзинг є 

одним з найбільш привабливих форм для розвитку торгівлі на глобальному 

рівні та виходу національних торговельних компаній на зарубіжні ринки. 

Таким чином, франчайзинг належить до перспективних напрямів 

стабільного розвитку торгової мережі та розвитку економіки в цілому. А для 

нового бізнесу це стане значною перевагою в ключових питаннях: наявність 

уже відомого бренду, можливість закупки за привабливими цінами, повна 

підтримка з боку спеціалістів франчайзера та вже сформований асортимент, 

який користується попитом на ринку. 
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Під результативністю в науковій літературі розуміється досягнення 

поставленої мети, отримання запланованих результатів або намічених 

показників. На думку багатьох вчених та економістів, досягнення 

підприємством встановлених цілей та завдань передбачає управління не лише 

ресурсами, що безпосередньо використовують у виробничому процесі, а й 

результатами. Саме такий підхід до управління підприємством, з погляду О. 

Тищенко [1] дозволяє реалізувати гнучку систему менеджменту результатів, 

яка зможе адекватно функціонувати під впливом факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Автори вважають що під результативністю слід 

розуміти сукупний результат функціонування системи менеджменту з 

врахуванням усіх її елементів та потенціал для можливого її розвитку.  

Гері Коккінз [2] розглядає управління результативністю як перетворення 

стратегії організації в життя, перетворення планів у конкретні результати; 

вважає, що управління результативністю можна представити як концепцію, що 

поєднує відомі методології поліпшення бізнесу й технології. Л. Федулова [3] 

вважає, що результативність – це міра точності управління, що 

характеризується досягненням очікуваного стану об’єкта управління, мети 

управління або рівнем наближення до неї. Результативність залежить від 

створення умов і результатів праці на конкретному об’єкті, та від зовнішнього 

середовища та ситуацій, які визначають кон’юнктуру ринку і від величини 

акціонерного капіталу. 

На думку С. Харченко, управління результативністю – це складний 

комплексний процес, який розглядає підприємство і з позицій оцінки його 

перспективних можливостей у напрямку досягнення поставлених цілей, і з 

позицій рівня реалізації поставлених завдань [4]. 

Сьогодні вчені не дають єдиного визначення таким поняттям, як 

«ефективність» та «результативність», навіть ототожнюють їх. Для успішного 

функціонування та досягнення поставлених цілей необхідно чітко розуміти що 

являють собою ці поняття та чим вони розрізняються. Поняття «ефективність» 

іноді розуміють як «результативність». Це пояснюється тим, що буквально 

«ефективність» (від латин. efectus) означає результативність, дієвість, 

продуктивність; але це різні поняття, бо «результативність» – це складне, 

багатоелементне, багатокритеріальне явище, яке характеризується низкою 
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показників міри досягнення встановлених цілей суб'єкта господарювання та є 

«зовнішнім проявом» (негативним або позитивним) його діяльності [5]. 

Натомість як, «ефективність» є «внутрішнім проявом» діяльності підприємства, 

що спрямована на підвищення внутрішньої економічності його роботи, 

досягнення встановлених результатів завдяки економії виділених на їх 

отримання ресурсів тощо [6].  

Спроба автором визначитися в понятті «результативність» здійснена за 

рахунок аналізу визначення цих термінів іншими авторами (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Поняття «результативність» 
Визначення поняття Автор  

Під результативністю розуміють загальне якісне явище, яке характеризує 

підсумок за всіма показниками функціонування підприємства і визначає 

потенціал подальшого розвитку [1] 

Тищенко О. М., 

Кизим М. О., 

Догадайло Я. В. 

Результативність - це міра точності управління, що характеризується 

досягненням очікуваного стану об’єкта управління, мети управління або 

рівнем наближення до неї. Ця категорія пов’язана з виробничими, 
технологічними та управлінськими процесами, конкретними проблемами й 

способами їх розв’язання [3] 

Федулова Л.І. 

Результативність є прикладним виразом досягнень розвитку теорії 

економічної ефективності і наступним етапом її розвитку [5] 

Олексюк О.І. 

Ступінь досягнення стратегічних цілей і завдань [7] П. Друкер 

Результативність відображає досягнення результату [8] Куценко А. В. 

 

Під час аналізу дійшли висновку, що не можна поняття «ефективність» та 

«результативність» ототожнювати, бо результативність означає ступінь 

досягнення запланованого результату, а ефективність оцінює відношення 

загального або кінцевого результату до сукупних витрат. 
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Для інформаційного забезпечення аналізу доходів банку можна 

використовувати всі види директивної, нормативної, облікової, фінансової, 

статистичної, довідкової та методичної інформації. Але базовою інформацією 

для фінансового аналізу є дані звіту про фінансові результати, який відображає 

величину дохідних статей, згрупованих за їх характером та основними 

напрямами; балансу (з примітками), який розкриває наявність та напрями 

розміщення фінансових ресурсів банку на фіксований момент часу; 

фінансового плану, або бізнес-плану, комерційного банку щодо очікуваних 

доходів і витрат періоду, який аналізується. 

Відповідно до законів України «Про Національний банк України» [1] та 

«Про банки та банківську діяльність» [2] банківська звітність банків 

складається на підставі даних фінансового обліку, які формуються відповідно 

до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні [3], 

затвердженої Постановою НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 та Інструкції про 

порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, 

затвердженої Постановою НБУ від 24 жовтня 2011 р. № 373. До складу 

банківської звітності належать: балансовий звіт, звіт про фінансові результати, 

а також ряд приміток до цих звітів, у яких наведена інформація про структуру 

активів, зобов'язань та власних коштів банку, ризики, якість кредитного 

портфеля, а також про інші показники, які є дуже важливими для 

характеристики фінансового стану банку. Наявність таких приміток дає змогу 

відобразити звітність українських банків на рівні міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та звітності. Завдяки цьому фінансова звітність 

задовольняє вимоги 21 користувачів інформації поза банком (акціонерів, 

клієнтів та партнерів банку, НБУ, фінансових органів тощо). Взаємозв'язок між 

балансом та звітом про фінансові результати проявляється в тому, що активи 

балансу генерують основну частину операційних доходів, а пасиви - 

операційних витрат, на аналізі яких ґрунтується оцінювання ефективності 

банківської діяльності. Для більш детального аналізу фінансових результатів 

діяльності банку (у тому числі доходів) як інформаційне джерело можуть бути 

використані дані звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал 

банку, а також дані аналітичного і синтетичного обліку [4]. 
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Сучасний комерційний банк є організацією з кількома рівнями управління 

і операційної діяльності, між якими існують складні взаємозв’язки. 

Багатогранність та універсальний характер діяльності більшості комерційних 

банків зумовлюють постійне ускладнення їх організаційних моделей. 

Банки, проводячи інформаційно-аналітичну роботу, виробили відповідну 

структуру її органів, яка і формується з урахуванням вибраної стратегії та 

певних принципів управління (дотримання норм керованості, делегування 

повноважень, формування оптимальних інформаційних потоків), але 

насамперед залежить від організаційної моделі побудови банківської установи.  

Діяльність аналітичної служби в комерційному банку через специфіку його 

діяльності зосереджена на фінансовому аналізі. З одного боку, вона як 

самостійний підрозділ забезпечує керівництво банку необхідною аналітичною 

інформацією. З іншого боку, результати її діяльності забезпечують нормальну 

роботу всіх інших фінансових служб. На стадії планування аналітична 

інформація необхідна для 23 проходження оцінної фази, суть якої полягає у 

комплексній оцінці діяльності банку та його потенційних можливостей. На 

стадії регулювання оперативна аналітична інформація необхідна для оцінки 

поточної ситуації в процесі прийняття рішень. На стадії контролю необхідною є 

оцінка діяльності банку за минулий період. Саме тому організація ефективного 

управління в банках починається зі створення відділу аналізу. 

В узагальненому вигляді структура такого відділу передбачає 

інформаційно-аналітичний підрозділ та посади економістів-аналітиків у 

підрозділі його установ. Під час інформаційного моніторингу проводиться 

контроль отримання підрозділами й установами банку інформації, появи нової 

інформації в інформаційному середовищі банку, визначається її цінність і 

важливість для формування інформаційних ресурсів та забезпечення його 

безпеки. У ході моніторингу здійснюються: оцінка інформації та її розподіл за 

інформаційними базами даних, виявлення неправдивої або шкідливої 

інформації та визначення джерел надходження такої інформації, формування 

інформаційних потоків залежно від завдань, які вирішує банк. У процесі 

інформаційного моніторингу забезпечується своєчасна реакція на зміни в 

інформаційних каналах та пошук додаткових джерел інформації. Інформаційно-

аналітична робота з дослідження конкретного об’єкта включає три повністю 

самостійні аспекти, в кожному з яких необхідно розглянути наявні факти. 
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В современных условиях каждое предприятие самостоятельно принимает 

решение об осуществлении внешнеэкономических операций, которые часто 

сопровождаются условиями неопределенности и риска. При этом менеджеры 

предприятий вынуждены нести большую ответственность при принятии 

решений в сфере внешнеэкономической деятельности. Ведь от их оценки 

ситуации во многом определяется будущее предприятия. Однако, не только 

человеческий фактор имеет значение. Для сохранения своих позиций на 

мировых рынках предприятиям необходимо предпринимать определенные 

усилия в направлении повышения уровня технологичности и эффективности 

[1]. Бизнес стал очень утонченным сегодня. Большинство продавцов и 

производителей никогда не видят клиентов, потребляющих их товары, и 

наоборот. Такие бизнес-операции требуют использования аналогично сложных 

маркетинговых систем, обычно называемых бизнес-логистикой. Бизнес-

логистика состоит из нескольких связанных процессов, каждый из которых 

направлен на эффективное предоставление товаров и услуг потребителям для 

использования [2]. Из-за сложности своей природы, бизнес-логистика требует 

программных систем. Они должны быть удобными для пользователя и в то же 

время удовлетворять существующие потребности. 

Рассмотрим примеры лучших программ для логистики, доступных на 

мировом рынке сегодня. 

 

Таблица 1 – Лучшие программы логистики на мировом рынке 

  Главный офис (страна) Название продукта для бизнес-логистики 

1 Индия CAReGO; Ramco; WebXpress; Softlink; Sagar 

2 Австралия Jaix  

3 Германия Soloplan 

4 США Logisuite; Magaya 

5 Великобритания Obs-logistics 

Программы, приведенные в таблице 1 оптимизируют процессы 

управления бизнес-логистикой на всем пути логистической цепочки, включая 
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работу с транспортной и складской логистикой, управление курьерскими 

доставками, экспедирование, закупки и т.д. Из-за большого объема данных, 

некоторые из приложений хранят данные в облачных структурах, что 

соответствует мировым трендам в логистике. 

Ключевые продукты логистических операций, пользующиеся 

популярностью на рынке Украины [3]: 

1. Antor LogisticsMaster (Российская Федерация). Весь процесс 

планирования маршрутов (рейсов) доставки занимает не более 40-50 минут. На 

украинском рынке система управления транспортной логистикой называется 

АСТОР: TMS. Существует мобильная версия сервиса. 

2. MapXPlus Distribution (Украина) производит мониторинг работы 

автотранспорта с использованием GPS/ГЛОНАСС. После каждого 

проделанного рейса компания имеет возможность сравнивать плановые 

показатели маршрутов с фактическими. Использование технологии векторных 

электронных карт дает возможность пользователю построить цельные 

маршруты, оперативно реагировать на изменения списка доступных дорог. 

3. 1C БИТ (Российская Федерация, офисы в Киеве с 2005 года). 

«Коробочная» программа призвана упростить работу логиста в планировании 

доступности транспорта и исключить вероятность нехватки автотранспорта на 

определенный период времени.  

4. Система Logist.ua (Украина) включает в себя функции планирования, 

GPS-мониторинга и управления транспортом предприятия. Она имеет 

модульную структуру – в зависимости от того, какие процессы нужно 

оптимизировать и в каких масштабах, для внедрения выбирается один или 

несколько модулей.  

5. Rational Logistics (Украина). Украинская компания Rational Logistics 

разработали собственное ПО для автоматизации бизнес-процессов в логистике. 

Система оптимизирует не километраж или время, а себестоимость доставки. 

Кроме этого, она может быть легко интегрирована с любой учетной системой, 

что позволяет переносить данные из одной программы в другую.  

В условиях большой конкуренции на рынке для клиентов, предприятия 

должны гарантировать, что их продукты и услуги всегда доступны для 

потребителей. Система управления поставками является сложным процессом, 

включающим много подпроцессов. Поэтому важно использовать сложные, но 

дружественные программные системы. Вышеуказанные программы для 

логистики являются лучшими на рынке сегодня. 
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У сучасних умовах економічного розвитку ринкову і виробничу політику 

компанії принципово визначає маркетингова діяльність, яка є провідною 

функцією управлінського процесу. Найбільша ефективність в даній практиці 

досягається комплексним використанням і поєднанням маркетингових заходів. 

Окреме, епізодичне і несистемний застосування інструментів маркетингу не 

дозволяє досягти позитивних результатів.  

Формування системи управління маркетингом на підприємстві залежить 

від впливу макросередовища, стійкості мікросередовища і оптимального 

розвитку внутрішнього середовища підприємства. Залежно від політичної 

нестабільності, непередбачуваною ринкової та фінансової середовища, 

підвищення або ослаблення конкурентних позицій, вибору місії і взаємодії з 

клієнтами залежить стратегія управління маркетингом. Маркетингове 

управління має на увазі вплив на рівень, час і характер попиту таким чином, 

щоб це допомагало досягненню цілей, що стоять перед фірмою. Ключові 

моменти всіх визначень маркетингового управління: 1) процес, що включає 

аналіз, планування, реалізацію планів і контроль; 2) управління, що охоплює 

товари, послуги та ідеї; 3) діяльність, що базується на понятті обміну; 4) 

основне завдання цієї діяльності ‒ задоволення всіх що беруть участь в обміні.  

Як система управління компанією маркетинг покликаний забезпечити: 

yаявність у виробника (продавця) надійної достовірної інформації про ринок, 

структуру і динаміку потреби і попиту, споживчі переваги; створення такого 

товару, товарного асортименту, максимально відповідає вимогам ринку, що 

дозволяє вирішити проблему споживача більш ефективно в порівнянні з 

конкурентами; необхідний вплив на споживача, ринкову кон'юнктуру, що 

забезпечує максимально можливий контроль при реалізації продукції. 

Таким чином, маркетинг представляє собою одну з найважливіших 

управлінських функцій, що дозволяють реалізувати не тільки чисто 

маркетингові цілі і завдання, а й скоординувати діяльність компанії для 

забезпечення досягнення запланованих показників виробництва. Реалізація 

маркетингу в управлінні організацією повинна грунтуватися на комплексному 

вивченні умов її функціонування, виявлення яких є досягнення ключової мети ‒ 

орієнтації всієї діяльності компанії на вимоги ринку, забезпечення її гнучкості у 

зовнішньому середовищі. Для реалізації управлінської функції маркетингу в 

компаніях повинні бути створені відповідні підрозділи. 
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До останнього часу в економічній літературі підприємницький доход 

розглядався як частина прибутку, яка залишається у розпорядженні капіталіста-

функціонера після сплати процента на позиковий капітал. Спочатку поділ 

прибутку на процент і підприємницький доход поширювався лише на 

позиковий капітал, який використовувався промисловими капіталістами у 

процесі нагромадження.  

З переходом до ринкових відносин змінюються погляди на підприємця і 

його доход, саме тому буде доречним розглянути яким чином на сучасному 

етапі характеризують це поняття в довідниковій літературі. 

Розглянувши розкриття терміну «дохід» ми дійшли висновку, що ряд таких 

науковців, як Проф. Ф.Ф. Бутинець [1], Завадський Й.С. [2] схиляються до 

думки, що доходи – це грошові кошти або інші активи, отримані в результаті 

будь-якої діяльності. 

 Ряд інших вчених: Сухарський В.С., Дяків Р., Борисов А.Б., які в своїх 

працях розглядали дане поняття схиляються до іншої думки стосовно розкриття 

поняття «дохід», а саме під ним вони розуміють грошові надходження за 

одиницю часу юридичним та фізичним особам після закінчення виробничого 

процесу. Зовсім іншої думки стосовно даного терміну притримується 

Мочеринй С.В. [3], дохід він розуміє, як різницю між виручкою від реалізації 

продукції, робіт чи послуг і вартість матеріальних витрат на виробництво та 

збут цієї продукції. 

Сьогодні слід визнати, що підприємець – це необхідний суб'єкт ринкових 

відносин. І тут треба згадати Адама Сміта, який вважав, що підприємець, який 

має на меті свої власні інтереси, «часто більш дієво служить інтересам 

суспільства, ніж тоді, коли свідомо намагається служити їм» [3, с. 309]. 

Підприємці, мають право на певну винагороду у вигляді підприємницького 

доходу. Джерелом його повинен бути в основному прибуток. Така практика 

існує в усіх країнах з розвиненими ринковими відносинами. 

Були свої особливості при сальдуванні результативних рахунків. У 

Г.Шрайдера всі результати відображались на рахунках власних засобів – 

рахунку господаря (капіталу). Рахунок капіталу розміщувався в книзі 

боржників; таким чином, капітал розглядався як пасив. У подальшому для 

відображення поточних результатів, тобто для визначення доходів чи збитків 
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почав застосовуватись рахунок збитків та прибутків. Однак Швайкер, на 

відміну від своїх колег, не всі результати проводив через цей рахунок. Ті 

результати, які прямо не пов’язані з господарською діяльністю, відображались 

у нього на рахунках капіталу. 

Більш суттєвих результатів досягли французькі бухгалтери. Вони вивели 

економічну сутність обліку, як і будь-якого теоретичного знання, по суті, із 

парадоксів про прибуток. Ці парадокси в явному вигляді ніхто не формулював, 

але на практиці їх не могли ігнорувати. Насправді, з точки зору будь-якої 

людини, який міркує на рівні здорового глузду, прибуток – це перевищення 

доходів над витратами. Хоча таке твердження здається тривіальним, воно 

зовсім не очевидне. Передусім слід уточнити, мова йде про потоки грошових чи 

матеріальних засобів. 

Дзаппу вважали останнім із великих італійських бухгалтерів, які замикали 

італійську школу. Повертаючись до ідей Вілли, він значно розширив цілі і межі 

бухгалтерії. Облік трактувався ним тільки як чиста самостійна наука про 

управління, незалежна від юридичних і політико-економічних доктрин. 

Вивчаючи співвідношення доходу і витрат, він прийшов до формулювання 

положення, яке ми можемо визначити як постулат Дзаппи: з бухгалтерської 

точки зору доходи підприємства очевидні, а затрати сумнівні. 

Дослідивши минулі роки можна зробити висновок, що склалась своєрідна 

методика виявлення прибутку від господарської діяльності підприємства, а 

саме до прибутку звітного періоду включались лише планові суми доходу, а 

якщо фактично було отримано більше, то перевиконання відносили на доходи. 

Доведено, що широке поняття «дохід» розподіляється на декілька більш 

вузьких понять, а саме: національний дохід, який виражається у частині 

сукупного суспільного продукту, в якому представлена новостворена протягом 

року в тій чи іншій країні вартість; дохід суб’єктів підприємницької діяльності, 

який виражається у доходах, що отримують суб’єкти господарювання від будь-

якої господарської діяльності; дохід населення, який більшою мірою залежить 

від доходів окремої сім’ї. В результаті систематизації різних точок зору 

дослідників запропоновано під поняттям «дохід» розуміти грошові чи 

матеріальні засоби отримані в результаті господарської чи будь-якої іншої 

підприємницької діяльності. 
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Визначення цільової аудиторії є одним з найважливіших етапів в 

маркетингу, що визначає подальшу стратегію, формує сегменти для роботи з 

ними та комунікації за допомогою різних маркетингових інструментів. З 

розвитком технології та Інтернет-маркетингу важливість визначення та аналізу 

цільової аудиторії стає більш значною для максимізації ефективності 

використання маркетингових інструментів та розробки стратегії. Сучасні 

технології дають можливість отримання більш точної та детальної інформації 

про аудиторію, про кожного конкретного споживача. Статистична похибка 

мінімізується, даних для аналізу стає більше. Актуальність визначення цільової 

аудиторії в сучасних умовах полягає у визначенні правильного підходу до 

аналізу наявних даних, використання коректних даних та формування методики 

визначення сегментів цільової аудиторії, що найточніше відображатимуть 

реальну ситуацію на ринку. 

Аналіз цільової аудиторії – це аналіз демографічних, мовних, географічних 

ознак, уподобань та інтересів, а також інших показників групи. Метою даного 

аналізу є отримання корисної інформації у вигляді детальної характеристики 

клієнта бренду в формі портрету потенційного споживача [1]. Раніше для 

проведення даного аналізу зверталися до спеціалізованих агенцій, що мали 

доступ до певних джерел інформації, необхідних для проведення даного 

дослідження. Зараз використання аналітичних ресурсів Google Analytics та 

аналітики, що надає кожна соціальна мережа доступне для всіх, тому важливим 

стає питання методики аналізу та коректності відбору показників, що необхідні 

для проведення дослідження. Найважливішими визначено географічні та 

демографічні характеристики, що є основою для проведення подальшого 

аналізу. Сучасні технології вимагають деталізованих даних, тож аналіз цільової 

аудиторії передбачає визначення географічних показників настільки детально, 

наскільки це є важливим для товару або послуги, для якої проводиться аналіз. 

Демографічні показники мають бути визначені детально, містити дані про 

стать, вік, дохід, професію чи сферу роботи, дані про освіту, сімейний стан, 

релігійні погляди, сексуальну орієнтацію, тощо. Серед ресурсів для збору 

демографічних даних аналізу цільової аудиторії рекомендовані Alexa та 

Quantcast. Ще однією важливою групою для аналізу є психографічні показники. 

Серед них сьогодні виділяють наступні: характер та темперамент потенційного 

https://www.alexa.com/
https://www.quantcast.com/
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споживача, їх інтереси, вподобання, табу та те, що не входить до їх інтересів, 

наявні проблеми та больові точки  тощо [2].  

Ефективнішим є фокусування на потребах та больових точках споживача в 

умовах сучасного ринку, адже сьогодні маркетинг має визначити проблеми 

наявні серед клієнтів та запропонувати продукт чи послугу в якості вирішення 

проблеми користувача. Ця методика є найбільш ефективною, дозволяє 

отримувати високі показники результативності маркетингової стратегії, адже 

роль правильності визначення цільової аудиторії є першочерговою. Якщо 

маркетингові інструменти застосувати  на нецільову аудиторію, або на 

задоволення невірно визначених потреб – результати таких дій не будуть 

ефективними. Тож детальне визначення цільових сегментів аудиторії є 

важливим для всієї маркетингової кампанії, ефективності розробленої стратегії.  

Серед сучасних підходів та джерел для аналізу цільової аудиторії слід 

виокремити наступні: аналітика сайту, соціальних мереж, анкетування на місці 

отримання продукту/послуги, визначення больових точок за допомогою аналізу 

тематичних блогів, форумів та ресурсів, пошук за ключовими запитами тощо. 

Сегментами цільової аудиторії слід вважати клієнтів, людей, що 

впливають на прийняття рішення клієнта та осіб, що приймають рішення. Під 

час аналізу слід розглянути кожен з сегментів детально, аналізуючи всі наявні 

дані за визначеними параметрами. Важливо говорити та аналізувати 

безпосередньо цільового споживача, не базуючись на власних передчуттях чи 

логіці людини або команди, що проводить аналіз [3]. Всі документи слід 

піддавати критичному аналізу, підкріпляти статистичними даними чи іншими 

підтверджувальними даними. Особливу увагу приділяють деталям, адже аналіз 

має бути настільки глибоким, наскільки можливим є проведення аналізу. 

Результатом проведення аналізу цільової аудиторії та сегментації є формування 

портрету цільового клієнта, що містить максимально детальну інформацію про 

вказані характеристики, а також місця перебування, ресурси, що впливають на 

прийняття рішень, моделі поведінки та будь-які важливі деталі, що можуть 

характеризувати цільового клієнта 

Проаналізувавши наявні матеріали, сучасні дослідження та наявні ресурси 

з даними, розроблено рекомендації з підходу до аналізу цільової аудиторії. 
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Світовій економічній літературі відомо кілька альтернативних концепцій 

походження грошей. В одній з них – раціоналістичній – зазначається, що гроші 

є результатом згоди між людьми, які визнали необхідність спеціальних засобів 

для обслуговування мінового обороту. Вперше ця концепція була висунута 

Аристотелем у праці «Нікомахова етика». Різновидом раціоналістичної 

концепції є державна теорія грошей німецького економіста Г. Кнаппа. В книзі 

«Державна теорія грошей» він назвав гроші «продуктом правопорядку», 

творіння державної влади, встановленим законом платіжним засобом. На його 

думку гроші приймаються незалежно від їх металевого вмісту, тобто є 

умовними знаками, наділеними владою певною платіжною силою. Можна 

сказати, що раціоналістична концепція заперечує природу грошей, їх 

походження. 

У сучасній світовій економічній теорії існує кілька принципово різних 

підходів до визначення суті грошей. Прихильники першого підходу                

(М. Фрідман, А. Шварц та ін.) практично розглядають гроші лише, як зручний 

спосіб організації статистичних спостережень і визначають їх як «тимчасове 

вмістилище купівельної сили» [1].  

В основу другого підходу – найбільш поширених серед західних 

економістів – покладено теоретичний аналіз функцій грошей, на підставі якого 

визначаються суть і форми грошей. Так автори підручника «Економікс» 

американські професори К.Р. Макконнелл та С.Л. Дрю вважають, що гроші – це 

те, що гроші роблять. Все, що виконує функції грошей, і є гроші [2].  

Гроші виконують п’ять функцій. З наведених функцій, на нашу думку, 

найбільшу значущість має перша – міра вартості. Гроші виконують роль 

загального еквівалента., з допомогою грошей порівнюються величини вартості 

всіх інших товарів. І виконують цю функцію тому що самі володіють вартістю, 

але виконують її уявно, тобто як ідеальні гроші. До них прирівнюються 

величини вартості всіх інших товарів. Виконання грошима функції міра 

вартості передбачає визначення грошової одиниці, яка б була основою для 

порівняння.  

Можна сказати, що міра вартості – функція, в якій гроші забезпечують 

вираження і вимірювання вартості товарів надаючи їм форму ціни. Вона 

mailto:daviduktw@ukr.net
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реалізується через свою взаємодію з масштабом цін. Сьогодні масштаб цін 

являє собою величину грошової одиниці даної країни. Він змінюється стихійно 

під впливом інфляційних процесів в економіці, що в подальшому впливає на 

ціноутворення. Дану функцію гроші виконують ідеально. Гроші, як міра 

вартості широко використовуються як розрахункові, як одиниця рахунку. За їх 

допомогою можна надати кількісного виразу всім економічним процесам і 

явищам на мікро- і макрорівні. 

Щодо грошей, як засобу обігу – це функція в якій гроші є посередником в 

обміні товарів і забезпечують їх обіг. Гроші, як засіб обігу реально втілюють 

мінову вартість, тобто продавець продає товар і отримує гроші. Цю функцію 

гроші виконують миттєво. Необхідною умовою виконання грошима цієї 

функції є те, що рух товарів і грошей повинен здійснюватись одночасно.  

Третя функція – засіб нагромадження – пов’язана з наявністю повноцінних 

грошей поза сферою обігу. Гроші затримуються в руках товаровиробників, 

випадають зі сфери обігу. Цим товаровиробники від різних випадковостей 

стихійного ринку. Але такі гроші в будь-який час можуть знову повернутися в 

товарообіг.  

Четверта функція – засіб платежу – виявляється у зв’язку з потребою 

продажу товару і послуг при відкладанні платежу і викликається різницею в 

часі виробництва і реалізації ряду товарів або ж необхідністю купівлі товарів за 

відсутності наявних грошей. У даному разі продавець виступає як кредитор, а 

покупець – як боржник [1]. 

Розширення товарно–грошових відносин за межі національних ринків 

привело до формування п’ятої функції грошей. Це – світові гроші. Світові 

гроші – це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному 

економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами 

[2,c. 33]. Світові гроші – це комплексна функція яка виконує функції грошей 

властиві їм на внутрішньому ринку. Зокрема, функції засобу платежу, засобу 

обігу, засобу нагромадження, міри вартості. 

У сучасній західній економічній літературі з названих вище функцій 

грошей не виділяють функції засобу платежу (оскільки вона входить у засіб 

обігу) і світових грошей (оскільки вони виконують будь-яку функцію). 
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Актуальність теми даної випускної кваліфікаційної роботи зумовлена тим, 

що значимість менеджменту спортивних організацій визначається за рахунок 

основних пріоритетних напрямків і пропорцій розвитку спортивної організації, 

з огляду на матеріальні джерела і ринкового попиту. Стратегія розвитку 

спортивної організації повинна бути націлена на повноцінне використання 

наявних у неї можливостей, а так само на запобігання та мінімізацію 

господарських ризиків, які можуть знизити ефективність діяльності. 

Менеджмент в області спорту – самостійний вид професійної діяльності, 

спрямованої на досягнення цілей і реалізацію поставлених завдань в рамках 

діяльності спортивної організації, яка функціонує в умовах ринку шляхом 

раціонального використання матеріальних, трудових і інформаційних ресурсів. 

На сьогоднішній день концепція управління змінюється: якщо раніше 

менеджмент сприймався як суто збутова, рекламна та спонсорська діяльність, 

то тепер він все частіше сприймається як сучасна управлінська концепція.  

В сучасній вітчизняній науці недостатньо детально розроблена теоретична 

і методологічна база ефективного управління та функціонування сучасного 

футбольного клубу. Тому приклад клубу «Реал» Мадрид повинен допомогти 

розібратися в питанні управління сучасним футбольним клубом. 

 «Реал» Мадрид» – іспанський професійний футбольний клуб з міста 

Мадрида. Визнаний ФІФА кращим футбольним клубом XX століття. Є одним з 

найбільш титулованих клубів в іспанському футболі. На його рахунку 62 

національних титулу: рекордні 33 титулу чемпіона Ла Ліги, 19 Кубків Іспанії і 

10 суперкубків Іспанії. 

За даними організації Deloitte, в сезоні 2016/17 «Реал» був другим за 

рівнем заробітку серед клубів з річним доходом 674,6 мільйона євро. Є одним з 

найцінніших спортивних клубів світу і найдорожчим футбольним клубом 

вартістю 4,2 мільярда доларів.  

Футбольний клуб Real Madrid не є акціонерним товариством. Юридично 

він зареєстрований як некомерційна організація. Управління Real Madrid 

здійснюється членами клубу, які раз у чотири роки обирають президента. 

Обраний президент призначає раду директорів, кожен з 15 членів якого очолює  

наявних в структурі клубу департаментів. Спільно з президентом ці люди 

здійснюють виконавчу владу і вирішують усі виклики, які перед клубом 

питання. Паралельно існує й інша структура Генеральна Асамблея членів 
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клубу, яка, збираючись раз на рік, оцінює діяльність президента і членів ради 

директорів і, в разі визнання її незадовільною, може ініціювати дострокові 

вибори. 

Схема управління футбольним клубом Real Madrid наведена на рисунку 1. 

 
 

Рис. 1 ‒ Схема управління футбольним клубом Real Madrid 
 

Управління процесом функціонування футбольного клубу є оптимізація 

персоналу, різного рівня і спеціалізації, доцільний розвиток їх професійних 

якостей, які забезпечують функціонування виробничої діяльності. 

Управління футбольним клубом здійснюється адміністрацією (президент і 

профільні директори) і передбачає три групи операцій:  

‒ збір інформації про стан виробничої діяльності футбольного клубу; 

‒ функціонування раціональної системи підготовки і успішної змагальної 

діяльності; 

‒ прийняття і реалізація цілей, завдань, планів, засобів, методів, що 

забезпечують досягнення заданого ефекту виробничої діяльності футбольного 

клубу. 
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З огляду на проблеми формування валютного курсу в умовах глобалізації 

економіки валютний курс ‒ це синтезуюча економічна категорія, що виражає 

пропорцію, у якій одна валюта обмінюється на іншу і яка віддзеркалює 

найважливіші тенденції в економіці країн в умовах глобалізації світових, 

господарських зв'язків та інтернаціоналізації потоків капіталу. Найбільш 

розповсюдженою валютою у світі є долар США і євро, на яких нині значною 

мірою тримається вся сучасна валютна система. 

Показник Херста (Hurst) Н або, статистика Херста R/S, використовується 

для оцінки наявності або відсутності зсуву у часовому ряді. На валютному 

ринку такий зсув генерується учасниками ринку, які з зсувом реагують на 

поточну економічну обстановку. Цей зсув триває доки не з'явиться нова 

випадкова інформація й не змінить цей зсув по величині, напрямку або й у тім й 

іншому напрямі. Найважливішими додатками показника Херста Н є наступні 

положення: 

1. Якщо Н = 0.5, то підтверджується гіпотеза ефективного ринку (ГЕР або 

Efficient Market Hypothesis ‒ EMH), тобто вчорашні події не роблять впливу 

сьогодні, а сьогоднішні події не впливають на майбутнє. Події некорельовані й 

вже використані й знецінені ринком; 

2. Якщо Н > 0.5, події сьогодні будуть мати значення завтра, тобто отримана 

інформація продовжує враховуватися ринком якийсь час. Це не просто 

автокореляція, коли вплив інформації швидко падає, а це довгострокова пам'ять, 

що обумовлює інформаційний вплив протягом великих періодів часу. Такий 

вплив все-таки слабшає згодом, але однаково повільніше, ніж короткочасні 

залежності. Цей вплив характеризується довжиною спадаючого циклу. 

Розрахуємо показник Херста, використовуючи прикладний пакет 

FRACTAN, для досліджуваного часового ряду курсу EUR, що являє собою 

набір з шестисот часовіх точок (часова денна тенденція) за останні 2 роки. 

Після теоретичних обґрунтувань проведемо оцінку показника Херста для 

курсового ряду EUR (рис.1). 

Показник Херста Н=1.0043±0.1160, а фрактальна розмірність  D=2 - Н 

D=0.9957±0.1160. Проведені розрахунки для часового ряду курсів EUR 

показали, що величина С = 0.573, і це підтверджує фрактальный характер цього 

ряду. 

mailto:rryasnyy@mail.ua
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Рис. 1 ‒ Показник Херста 

 

Аналізуючи отриманий показник Херста, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Отримана для ряду EUR статистика Херста показує, що даний часовий 

ряд EUR є фрактальним. Це значить, що розподіл валютного курсу не є 

гаусовским, на якому заснована гіпотеза ефективного ринку й всі її 

розрахункові інструменти, включаючи використання як міра ризику СКВ 

спостережень. Тому подальше використання зазначених інструментів є 

недоцільним.  

2. Досліджуваний часовий ряд EUR на валютному ринку має 

довгострокову кореляцію й цикли, що дозволяє вірогідно прогнозувати поточну 

економічну обстановку. У цьому випадку кількісний математичний аналіз має 

набагато більшу обґрунтованість, чим звичайно.  

3. Чим більше показник Херста перевищує 0.5, тим вище персистентність 

часового ряду курсу валюти, менше шумів і більш ясні тренди. Це значить, що 

при більш високих Н робота на валютному ринку з моделями, що враховують 

фрактальный характер курсових рядів, супроводжується меншими ризиками.  

4. Вірогідність отриманих результатів необхідно перевіряти шляхом 

перемішування досліджуваних рядів, одержання після перемішування 

статистик Херста й порівняння їх з отриманими результатами.  

Вивчення проблем формування валютного курсу дає можливість 

використовувати сучасні механізми, здатні забезпечити сталий розвиток 

економіки в нинішніх, досить нестабільних, умовах. Також необхідна адаптація 

до нових економічних та валютних тенденцій у Європі. Результати роботи 

можуть бути використані на валютному ринку Форекс в подальшому аналізі 

стану тенденцій змін валютних курсів в сучасних умовах. 
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Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства ‒ це 

комплекс функцій менеджменту, який безпосередньо спрямований на 

виробництво і реалізацію конкурентоспроможних товарів, формування 

конкурентних переваг і постійне їх оновлення з метою тривалого 

функціонування підприємства на глобальних ринках. 

Формування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю 

передбачає залучення всіх структурних частин організаційної структури, 

налагодження чіткої співпраці між ними, ефективне використання ресурсів і 

виробництво якісної продукції, постійний пошук джерел конкурентних переваг 

для забезпечення стійких позицій підприємства в сьогоденні і майбутньому.  

В управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства слід 

також розглянути зарубіжний досвід. Кожна країна має свої досягнення в цій 

сфері, але на світовій арені є лідери, які досягли великих результатів. Як 

свідчать результати досліджень, найбільшого успіху досягли ті країни, в яких 

поліпшення якості було національною ідеєю і здійснювалося навчання 

працівників усіх категорій, задіяних в її забезпеченні і конкурентоспроможності 

продукції. 

Наприклад, японський досвід в управлінні міжнародною 

конкурентоспроможністю має багаті традиції і базується на вдосконаленні 

технологічних процесів, запобігання дефектам в продукції, а не їх усунення. На 

підприємствах проводиться діагностичний аналіз - внутрішня перевірка, яка 

несе профілактичний характер, за результатами якої проводяться спеціалізовані 

заняття, в яких беруть участь всі працівники підприємства. В основному для 

японських корпорацій характерний «культ споживача-замовника» і 

усвідомлення кожним працівником своєї участі і відповідальності за 

конкурентоспроможність корпорації в цілому. 

Аналізуючи американський досвід управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства, варто виділити наступні основні 

принципи: 

– контроль за конкурентоспроможністю продукції на всіх стадіях 

життєвого циклу; 

– розробка на підприємствах різного роду програм досягнення високого 

рівня конкурентоспроможності; 
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– філософія корпорації передбачає переконання всіх працівників у 

важливості їхнього внеску в підвищенні рівня конкурентоспроможності; 

– використання різних методів стимулювання працівників. 

Західноєвропейський досвід управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства базується на поетапних діях 

менеджерів компаній, на яких реалізуються різного роду програми із 

зазначенням конкретних дій по підвищенню конкурентоспроможності та витрат 

на них. Принципами їх роботи є виробництво якісної продукції своєчасно і за 

ціною, що відповідає вимогам ринку. 

Використовуючи закордонний досвід впровадження стандартів якості, 

необхідно врахувати, що контроль з боку торгових підприємств ‒ єдино 

можлива міра інтеграції в світове співтовариство з виконанням ключових 

функцій: забезпечення якості товарів, контроль і ревізія. 

На думку автора слід принципово змінити методичні підходи до 

визначення складових управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства, коли найбільше значення має стратегічну спрямованість цього 

процесу. Для вибору конкурентної стратегії важливо, на які цілі за часом 

орієнтується підприємство: поточні, короткострокові, довгострокові або на 

велику перспективу. 

Тому для вітчизняних підприємств розробка стратегії забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності можна уявити як комплекс наступних 

основних етапів: 

– дослідження зовнішнього конкурентного середовища, рівень вхідного 

бар'єру, інтенсивність конкуренції, оцінка діяльності основних конкурентів, 

виявлення можливостей і загроз для торгового підприємства; 

– оцінка конкурентоспроможності підприємства та продукції, визначення 

ключових факторів успіху і конкурентних переваг, які забезпечать 

випередження конкурентів; 

– реалізація стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю; 

– контроль і оцінка результатів. 

Таким чином, конкурентні позиції організації на міжнародному ринку в 

стратегічному плані грунтуються на таких фундаментальних компонентах 

мікро і макро рівня, як ресурси і потенціали самої фірми, конкурентні умови 

галузі, національні чинники. 
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Система  управління  персоналом  на  підприємстві  неможлива  без  

використання  сучасних  методів  мотивації.  Мотивація  персоналу  є  

важливою  складовою  системи  управління  як  персоналом,  так  і  

підприємства  в  цілому,  яка  посідає  значне  місце  у  досягненні  ефективного  

функціонування  підприємства.   

Теоретичними  питаннями  мотивації  персоналу  присвячені  роботи  

таких  вчених,  як  .  Тейлор,  A.  Маслоу,  Д.  Макгрегор,  B.  Оучі,  Ф.  

Герцберг,  А.  Врум.,  B.І.  Крамаренка,  Г.В.  Щекіна,  Д.  Богині,  А.  Афоніна,  

В.  Васильченко,  О.  Крушельницької,  О.  Мельника,  В.  Задорожнього,  С.  

Шапіро  та  інших.   

У  загальному  розумінні,  мотивація  –  це  сукупність  рушійних  сил,  

які  спонукають  людину  до  виконання  певних  дій.  Ці  сили  можуть  мати  

як  зовнішнє,  так  і  внутрішнє  походження  і  змушувати  людину  свідомо  чи  

несвідомо  робити  ті  чи  інші  вчинки  [1]. 

Основними  методами  сучасної  мотивації  на  підприємствах  є:   

1) підвищення  посади.  Як  що  результати  праці  не  залишаються  

непоміченими  керівництвом,  тільки  тоді  у  працівника  є  стимул  виконувати  

свої  обов’язки  якісно; 

2) розширення  повноважень  працівників.  Надання  можливості  

працівникам  приймати  участі  у  прийнятті  рішень; 

3) збільшення  заробітної  плати,  грошові  виплати  при  виконанні  

планових  завдань.   

4) наявність  соціальних  програм  для  працівників  підприємства.  

Надання  працівникам  додаткових  пільг,  послуг  і  виплат  соціального  

характеру,  оплата  медичних  послуг,  медичне  страхування,  надання  

безвідсоткової  позики  на  покращення  умов  проживання; 

5) нематеріальні  стимули.  До  них  можна  віднести  визнання  

досягнень,  усна  або  письмова  подяка  керівника  у  присутності  колег,  

привітання  з  днем  народження,  весіллям,  грамоти  найкращому  

співробітнику,  забезпечення  проїзними  квитками,  надання  уніформи  на  

конкретних  робочих  місцях. 

6)  вдосконалення  професійних  умінь.  Надання  можливості  

професійно-кваліфікаційного  розвитку  працівникам,  для  створення  умов  для  
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кар'єрного  та  професійного  зростання,  а  також  для  створення  кадрового  

резерву  підприємства;   

7) грошові стягнення (штрафи) за порушення трудової дисципліни. 

Основна мета штрафів ‒ це недопущення дій з боку працівника, які можуть 

принести шкоду підприємству.  

Аналіз використання сучасних методів стимулювання праці персоналу на 

українських підприємствах показав, що вітчизняні керівники для мотивації 

використовують [2]: 

1) грошові стягнення (штрафи) ‒ дуже часто (більше ніж 90% від 

загальної кількості підприємств); 

2) розширення повноважень працівників ‒ часто ( до 40% від загальної 

кількості підприємств);  

3) нематеріальні стимули ‒ часто ( до 40% від загальної кількості 

підприємств); 

4) збільшення заробітної плати, грошові виплати при виконанні планових 

завдань  ‒ рідко (до 20% підприємств); 

5) вдосконалення професійних умінь ‒ рідко ( до 10% від загальної 

кількості підприємств); 

6) підвищення посади ‒ дуже рідко ( до 5% від загальної кількості 

підприємств);  

7) наявність соціальних програм для працівників підприємства ‒ дуже 

рідко (3%, використовують переважно великі компанії). 

Отже,  до  найбільш  вживаних  сучасних  методів  мотивації  персоналу  

відносять  грошові  стягнення,  розширення  повноважень  працівників,  

нематеріальні  стимули,  збільшення  заробітної  плати,  вдосконалення  

професійних  умінь,  підвищення  посади.  Для  підвищення  ефективності  

мотиваційних  заходів  необхідно,  поєднувати  традиційні  і  сучасні  методи  

мотивації  праці  персоналу,  а  також  враховувати  специфічні  особливості  

персоналу  кожного  підприємства.  
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Система управління оборотними активами як важливим елементом 

підвищення ефективності функціонування підприємств. 

Відповідно до П(С)БО 1 оборотними активами визнаються гроші та їх 

еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені 

для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Для підвищення ефективності використання оборотних активів на 

підприємстві необхідно забезпечити якісне управління ними на основі [2]:  

– зменшення строків виготовлення продукції в результаті механізації робіт, 

удосконалення технологічних процесів, ширшого застосування конструкцій, 

агрегатів та напівфабрикатів;  

– зменшення виробничих запасів у результаті покращання організації 

матеріально-технічного постачання, зменшення дальності їх транспортування; 

– економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, 

суворого дотримання норм витрат матеріалів на одиницю продукції;  

– удосконалення розрахунків з замовниками та інших заходів щодо 

поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;  

– упорядкування ціноутворення, застосування дійової системи 

економічного стимулювання.  

Прискорення оборотності обігових коштів має велике значення для 

стабільності фінансового стану підприємства, виходячи з таких основних 

причин [3]:  

1) від швидкості оборотності коштів залежить розмір річного обороту, бо 

підприємство, що має невеликий обсяг коштів, але більш ефективно їх 

використовує, може робити такий оборот, як і підприємство з більшим обсягом 

коштів;  

2) з оборотністю пов'язана відносна величина витрат, що знижує 

собівартість одиниці продукції;  

3) прискорення обороту та тій або іншій стадії кругообігу коштів 

(наприклад, скорочення часу перебування матеріалів на складі) зменшує 

прискорення обороту на інших стадіях. 

Шляхами забезпечення прискорення оборотності оборотних коштів є: 

1) на стадії створення виробничих запасів:  



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 376 

– упровадженням економічно обґрунтованих норм запасу;  

– наближенням постачальників сировини, напівфабрикатів, 

комплектуючих виробів тощо до споживачів;  

– широким використанням прямих тривалих зв'язків;  

– розширенням складської системи матеріально-технічного забезпечення, а 

також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням;  

– комплексною механізацією та автоматизацією вантажно-

розвантажувальних робіт на складах.  

2) на стадії незавершеного виробництва:  

– прискоренням науково-технічного прогресу (упровадженням 

прогресивної техніки і технології, особливо безвідхідної та маловідходної, 

роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізації виробництва);  

– розвитком стандартизації, уніфікації, типізації;  

– удосконаленням форм організації промислового виробництва, 

застосуванням більш дешевих конструкційних матеріалів;  

– удосконаленням системи економічного стимулювання ощадливого 

використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;  

– збільшенням питомої ваги продукції, що користується підвищеним 

попитом.  

3) На стадії обігу:  

– наближенням споживачів продукції до її виготовлювачів;  

– удосконаленням системи розрахунків;  

– збільшенням обсягу реалізованої продукції внаслідок виконання 

замовлень за прямими зв'язками, дострокового випуску продукції, 

виготовлення продукції із зекономлених матеріалів;  

– ретельною і своєчасною добіркою продукції, що відвантажується, за 

партіями, асортиментом, транзитною нормою, відвантаження у строгій 

відповідності до укладених договорів. 
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Економічна ефективність суб'єктів господарювання, незалежно від їх 

організаційно-правової форми і галузі функціонування, залежить від рівня 

забезпеченості підприємств ресурсним та фінансовим потенціалом, їх 

раціональним співвідношенням та ефективним використанням у процесі 

господарської діяльності. Ефективність виробництва як економічна категорія 

відображає дію об’єктивних економічних законів, яка проявляється в 

результативності виробництва тобто в прибутковості діяльності в цілому. 

Категорія «ефективність» є багатозначною та багатовимірною, тому, виникає 

об’єктивна необхідність поглибленого дослідження існуючих підходів щодо 

сучасного сутнісного наповнення категоріальним змістом понятійного апарату,  

яке повинно мати системний та обґрунтований характер зумовлений 

специфікою та логікою наукового дослідження та врахуванням певних 

особливостей сучасного стану функціонування та виду діяльності окремих 

підприємств.  

Науково обґрунтовані теоретико-методологічні аспекти сутності та шляхів 

підвищення економічної ефективності діяльності суб'єктів господарювання 

висвітлені в наукових працях Ковальова В.В., Іващенко Н.П, Лямець В.І., 

Тевяшева А.Д, Макконнелла К.Р., Федулова Л.І. та багатьох інших.  

Велике різноманіття підходів до сутності категорії «ефективність» 

зумовлює необхідність здійснити більш глибоке дослідження і сформулювати 

комплексне визначення з урахуванням часової хронології та відповідних їм 

відмінностей. Визначення поняття «ефективність» різними авторами наведено в 

таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Визначення поняття «ефективність», наведене різними 

вченими в певній часовій хронології 

Автори Визначення поняття 

Макконнелл 

К.Р. [1, С.217] 

Ефективність є співвідношенням між витратами ресурсів і 

виробленими в результаті їх використання обсягів товарів 

чи послуг 

Ковальов В.В., 

Волкова О.М.  

[2, С.302] 

Економічна ефективність – відносний показник, що 

порівнює отриманий ефект з витратами чи ресурсами, 

використаними для досягнення цього ефекту 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 378 

Кінець таблиці 1 

Автори Визначення поняття 

Орлов П.А.  

[3, С.221] 

Ефективність – співвідношення результату або ефекту будь-

якої діяльності і витрат, пов'язаних з її виконанням. 

Причому це може бути як співвідношення результату і 

витрат, так і співвідношення витрат і результатів діяльності 

Падерін І.Д.  

[4, С.91] 

Сутність економічної ефективності підприємства полягає в 

економії всіх питомих витрат на виробництво продукції, що 

визначає його дохідність 

Федулова Л.І.  

[5, С.406] 

Економічна ефективність – такий стан справ, за якого 

неможливо здійснити жодної зміни, яка більш повно 

задовольняє бажання однієї людини, не перешкоджаючи 

задоволенню бажань іншої людини 

Іващенко Н.П. 

[6, С.522] 

Економічна ефективність – віддача у формі доходів різних 

ресурсів фірми, що знаходяться в її розпорядженні 

Лямець В.І., 

Тевяшев А.Д.  

[7, С.396] 

Ефективність – це не просто властивість операції (процесу 

функціонування системи), що відбивається в її здатності 

давати певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто 

результативність, співвіднесена з ресурсними витратами 
 

На основі наведених тлумачень, стає очевидним, що більшість авторів, у 

своїм формулюваннях ефективності, розуміють цю категорію як відношення 

ефекту до витрат або ресурсів, що були витрачені на його отримання. Тобто 

критерії ефективності формуються на основі витратного і ресурсного  підходів. 

Таким чином, на основі генезісу хронологічної складової категорію 

«ефективність діяльності підприємства» слід визначати, як комплексну 

характеристику існування соціально-економічної системи діяльності 

підприємства і варто до її визначення застосовувати саме комплексний підхід, 

який включає сукупність критеріїв оцінки ефективності функціонування 

підприємства в цілому, з урахуванням результативності його витрат, цільової 

результативності та рівня конкурентоспроможності на ринку. 
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У міжнародній практиці існують різні моделі соціальної відповідальності 

бізнесу, зокрема англо-американська, азіатська (японська), і 

європейська. Найбільш популярною в Європі є змішана модель або 

«корпоративна соціальна відповідальність» (КСВ). Дана модель орієнтує бізнес 

на три сфери прояви соціальної ініціативи: економіку, зайнятість і охорону 

навколишнього середовища. Відповідальність бізнесу поширюється на умови 

праці, заробітну плату, виплату дивідендів акціонерам, випуск якісної продукції 

і надання послуг, охорону навколишнього середовища, зайнятість в 

конкретному регіоні, реалізацію соціальних ініціатив населення. 

Одним із напрямів впровадження моделі КСВ є використання передових 

стандартів і практик корпоративного управління, а також розробка 

рекомендацій щодо: 

– ведення політики і практики корпоративного управління в стратегічній 

діяльності організацій; 

– впровадження стандартів відповідальної поведінки, формування 

корпоративної культури; 

– організації адекватної системи моніторингу, контролю і оцінки 

ефективності реалізації стратегії і завдань з КСВ; 

– підготовки та публікації щорічної нефінансової звітності відповідно до 

міжнародних стандартів підготовки звітності з усіх аспектів КСВ; 

– проведення незалежної верифікації нефінансового звіту у відповідності 

з міжнародними стандартами. 

Важливим напрямом КСВ є також дотримання прав людини. Вивчення 

загальносвітових стандартів відповідальності дозволило стверджувати, що усі 

організації повинні в повній мірі забезпечувати людині комплекс природних і 

непорушних свобод у суспільстві незалежно від сфери діяльності, країни і 

умов, в яких вони працюють. У цій сфері важливим є дотримання таких 

рекомендацій: 

– розробка політики і відображення в операційних процедурах системи 

менеджменту компаній аспектів щодо дотримання прав людини; 

– впровадження механізмів розгляду скарг; 

– інтеграція питань про права людини в корпоративні системи управління 

ризиками; 

– моніторинг ефективності вжитих заходів щодо дотримання прав 

людини і відображення результатів у відповідній звітності. 
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Проведене дослідження показало, що з метою дбайливого і раціонального 

ставлення до навколишнього середовища соціальна відповідальність бізнесу 

може реалізовувати за допомогою таких заходів: 

– розробка, виробництво і постачання продукції або послуги, що 

забезпечують відсутність шкідливих або мінімальних впливів на навколишнє 

середовище; 

– використання процесів, інфраструктури і витрачених ресурсів, 

спрямованих на запобігання неприпустимих шкідливих впливів на навколишнє 

середовище, в тому числі, на сільське господарство; 

– фінансування програм і заходів в області охорони навколишнього 

середовища; 

– формування внутрішньої політики в сфері охорони навколишнього 

середовища. 

Задоволеність споживачів та врахування їх інтересів є основою для 

успішного функціонування бізнесу. Вивчення успішної практики КСВ 

дозволило визначити, що для задоволення і захисту інтересів споживачів 

підприємства мають діяти відповідно до добросовісної ділової практики, яка 

включає такі заходи: 

– надання достовірної інформації, використання добросовісної і прозорої 

маркетингової інформації відносно продукції або послуг; 

– мінімізація ризиків при використанні продуктів і послуг, включаючи 

розробку, виробництво, поширення, надання інформації, і процедури відгуку та 

повернення дефектних товарів; 

– забезпечення захисту персональних даних та конфіденційності 

споживачів; 

– сприяння сталому споживанню та сталому розвитку через надані 

підприємством послуги або вироблені продукти, а також інформацію. 

Сталий розвиток бізнесу неможливий без стійкого розвитку суспільства, в 

якому він функціонує.  Відповідно, залучення в розвиток суспільства має 

здійснюватися за допомогою такої добровільної діяльності бізнесу: 

– планування і здійснення соціальних інвестицій в соціальну і економічну 

інфраструктуру регіонів відповідно до пріоритетів їх розвитку; 

– підтримка та збереження об’єктів культури та мистецтва, реалізація 

культурних і екологічних програм; 

– сприяння доступу до професійної освіти молоді з малозабезпечених 

верств населення, отримання дітьми освіти у навчальних закладах, 

викорінення найгірших форм дитячої праці; 

– підтримка соціального підприємництва; 

– сприяння доступності послуг охорони здоров'я. 

Таким чином, напрями формування програм КСВ є достатньо 

різноманітними і можуть охоплювати діяльність як у сфері корпоративного 

управління, так і в сферах дотримання прав людини, захисту середовища та 

інтересів споживачів, програм стійкого розвитку суспільства взагалі. 
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Персонал є одним з найважливіших стратегічних активів організації, що 

визначає і обумовлює перспективи її подальшого розвитку. Майже в усіх 

галузях, а особливо в тих, що характеризуються високим рівнем конкуренції, 

персонал є важливим чинником конкурентоспроможності організації. В той же 

час управління персоналом є набагато складнішим завданням, ніж управління 

іншими активами підприємства. Адже наявність у працівників знань, вмінь, 

значного інтелектуального потенціалу, високої кваліфікації не гарантує високу 

продуктивність і результативність їхньої праці за відсутності мотивації. Таким 

чином, проблеми управління персоналом відносяться до найактуальніших 

проблем сучасного менеджменту, особливо в умовах розвитку інформаційного 

суспільства, ускладнення технологій, тощо. 

Управління персоналом має розглядатися як система, що складається з 

багатьох взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, таких як відбір, 

навчання і розвиток персоналу, забезпечення кар’єрного зростання, 

мотивування працівників з використанням найрізноманітніших інструментів і 

підходів в залежності від типу, розміру і характеру діяльності організації. 

Участь в прийнятті управлінських рішень, професійний розвиток, цікава 

робота, визнання заслуг – всі ці види нематеріального стимулювання сприяють 

підвищенню мотивації персоналу, але в тому випадку, коли це відповідає 

потребам працівників.   

Важливими завданнями управління персоналом в сучасних організаціях є, 

зокрема, забезпечення інтеграції зусиль людей навколо цілей організації, що 

досягається завдяки налагодженню горизонтальних комунікацій і розвитку 

комунікаційних вмінь працівників, створенню команд, особливо 

міжфункціональних, розробці систем мотивації і стимулювання, що враховують 

не тільки індивідуальний, але й колективний результат, створенню 

організаційної культури, що сприяє взаємній довірі тощо.  

До особливостей функціонування сучасних організації можна віднести 

також постійно зростаючу увагу до соціальних проблем як в суспільстві, так і в 

самій організації, і як результат, соціальні цілі організації стають такими ж 

важливими, як і її економічні цілі. Персонал є однією з найважливіших груп 

стейкхолдерів організації, яка здатна суттєво впливати на досягнення 

організацією своїх цілей і в той же час залежить від неї. Тому інтереси 

працівників мають враховуватися при прийнятті управлінських рішень. 
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Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим 

податком, який відіграє значну роль у перерозподілі доходів громадян та 

забезпеченні фіскальної достатності бюджету. За допомогою даного податку 

держава має можливість впливати на рівень доходів і накопичень різних 

соціальних груп населення, він є соціальним регулятором, який перерозподіляє 

доходи кожного члена суспільства, під час його сплати формуються 

взаємозв’язки платників податків із державою, так як кожен з них стає 

учасником бюджетного процесу щодо формування доходів регіону, держави. 

Забезпечення фіскальної ефективності місцевого оподаткування на 

регіональному рівні є запорукою ефективного функціонування податкової 

системи, поступового розвитку економіки регіону та підвищення добробуту 

громадян. Тому для надання оцінки сучасних тенденцій розвитку місцевого 

оподаткування в Україні доцільно дослідити фіскальну ефективність місцевого 

оподаткування [1]. 

Питання фінансів місцевого самоврядування, і зокрема місцевого 

оподаткування, розглядалися в працях таких вітчизняних авторів як 

О. Василик, В. Геєць, В. Опарін, М. Савлук, В. Федосов та інші [1-3]. Вагомий 

внесок у вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб у вітчизняній 

економіці зробили: В. Буряковський, В. Вишневський, А. Соколовська, 

К. Швабій, С. Юрій та ін. Незважаючи на науковий доробок вчених, 

малодослідженим залишається фіскальний потенціал податку на доходи 

фізичних осіб в сучасних соціально-економічних умовах. 

Аналіз доходів місцевих бюджетів за 2015-2018 рр. показав, що 

найвагомішими джерелами надходжень є ПДФО (56 %), плата за землю і 

єдиний податок (по 15 %). Основним джерелом надходжень бюджетів місцевих 

громад є податок на доходи фізичних осіб. У порівнянні з 2015 роком у 1,5 рази 

збільшилися надходження від податку на доходи фізичних осіб (з 1,99 млрд 

гривень до 2,9 млн гривень). За 2018 рік фактично надійшло 8,7 млрд грн. 

ПДФО, у порівнянні з 2017 роком більше на 1,6 млрд грн [2]. 

ПДФО, не зважаючи на переспрямування його значної (25%) частки до 

державного бюджету, продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом 

податкового ресурсу місцевих бюджетів. У 2017 р. від підприємств Харківської 

області надійшло більше 7 млрд грн ПДФО, що на 2,3 млрд грн більше, ніж у 

mailto:fadeyeva.kpi@gmail.
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2016 році. За обсягом надходжень Харківська область посідає 3-тє місце в 

Україні після м. Київ та Дніпропетровської області, темп зростання ПФДО по 

області складає 147,4 % при середньому по Україні 137,5 %. 

 

 
 

Рис. 1 – Надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету  

Харківської області за 2015-2018 рр, млрд.грн 

 

Однак потенціал ПДФО як джерела наповнення бюджетного фонду 

достатньо високий. Поповнення цієї складової доходів гальмується значним 

рівнем тінізації доходів найманих працівників, неефективністю заходів з 

легалізації заробітної плати, низькою податковою культурою та 

відповідальністю платників податків тощо. На жаль, не всі громадяни, які, 

згідно з законодавством повинні подавати декларацію, декларують свої доходи 

та подають звітність до контролюючого органу. Це спричиняє недоотримання 

коштів до бюджету. В умовах неповної зайнятості, громадяни шукають 

додаткових можливостей отримання доходів. Як правило, це доходи з 

іноземним джерелом походження, від здачі в оренду квартир, надання низки 

послуг неподатковим агентам, продажу надлишків сільськогосподарської 

продукції тощо. 

Таким чином, можна дійти висновку, що впродовж останніх років в 

Україні податкове навантаження на трудові доходи усіх верств населення 

(особливо на рівні однієї мінімальної зарплати) мало тенденцію до зростання. 

Податкова політика 2014–2018 років є фіскально орієнтованою та не враховує 

соціального аспекту оподаткування доходів громадян [3]. Темпи зростання 

надходжень ПДФО перевищують темпи зростання заробітної плати, що 

свідчить про зростання податкового навантаження на трудові доходи громадян. 

При цьому в Україні податкове навантаження на невисокі доходи громадян в 

дійсності є більшим, ніж у багатьох країнах ЄС. Зростання ж надходжень 

бюджету від ПДФО без подальшого збільшення податкового навантаження 

можливе лише за рахунок підвищення якості податкового контролю, 

результатом чого має бути реальна детінізація заробітних плат. 
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Молочна промисловість як частина харчової промисловості є 

системоутворюючою в економіці України. У ланцюгу зі створення кінцевого 

продукту беруть участь як виробники і переробники молока, так і логістичні, 

дистриб'юторські компанії і інші обслуговуючі підприємства.  За підсумками 

минулого року галузь принесла країні завдяки експорту 317,5 млн доларів 

валютних надходжень. Крім того це ‒ 2,28 млрд гривень надходжень у вигляді 

ПДВ, ЄСВ, ПДФО та військового збору. За підсумками 2018 року, в молочній 

галузі України було зайнято 46 000 працівників, а це 12% від зайнятих в 

сільському господарстві [1]. При цьому за обсягом виробництва молока 

Україна займає 18 місце в світі. Хоча за оцінками IFCN і Світового банку, з 

наявними ресурсами, потенціалом і в умовах активного розвитку галузі Україна 

може увійти в ТОП-10 світових виробників. Тому постійним аналіз тенденції 

молочної промисловості завжди залишається актуальним напрямом досліджень. 

В Україні відзначається постійне скорочення дійного поголів'я. Так, в 2018 

році налічувалося 1, 967 млн корів, що на 43% менше, ніж в 2009 році. З них 

76%‒ 1,49 млн голів містилося в особистих селянських господарствах і ще 24% 

‒ 0,47 млн голів ‒ на молочнотоварних фермах. 

Сукупне річне виробництво молока в минулому році склало 10,1 млн тонн, 

що на 15% менше, ніж в 2009. Падіння виробництва молока було менш 

вираженим в результаті активного впровадження сучасних технологій, перш за 

все середніми і великими господарствами, і нарощування продуктивності 

поголів'я. Так, за підсумками 2018 середній річний надій на корову склав 6054 

кг, проти 3915 кг у 2009 році. За підсумками 2018 го, на переробку надійшло 

4,18 млн т сировинного молока, що на 10,5% менше 2010 року. Слід 

підкреслити, що в структурі надходження сировини на переробку 78% ‒ молоко 

від МТФ і тільки 22% ‒ це ‒ особисті селянські господарства [2]. 

Українська молочна галузь в 2019 демонструє згортання. Так, загальна 

чисельність поголів'я скоротилася до 1,91 млн. Активно скорочується дійне 

поголів'я серед молочнотоварних ферм, яке за вісім місяців скоротилося на 22,9 

тис. голів. Через що переробні підприємства недоотримали близько 170 тис. т. 

молока [1]. Крім того, знижується і експорт вітчизняних молочних продуктів, 

зате зростає імпорт. Так поставки сиру виросли на 77%, вершкового масла на 

46%, кисломолочних продуктів на 40%. 
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В Україні стрімко зростає імпорт молокопродуктів. Станом на 1 вересня 

2019 року приріст імпорту вершкового масла склав 33%, сиру ‒ 77%, продукції 

з незбираного молока ‒ 42%.  

Україна стрімко перетворюється з експортера молочної продукції в 

імпортера. У 2018 році Україна була в топ-5 експортерів олії, а за станом на 1 

вересня 2019 роки не експортуємо його, а імпортуємо. І до кінця року українці 

відчують ще більший дефіцит вітчизняної молочної продукції, а кожна друга-

третя пачка вершкового масла на полиці магазинів може бути імпортної. 

Сировини не вистачає. Чому молоко і масло дорожчатимуть. За словами АВМ 

України [1], збільшення імпорту відбувається через скорочення поголів'я 

великої рогатої худоби, і як наслідок ‒ брак вітчизняної сировини. За 

прогнозами Союзу молочних підприємств, до кінця року імпорт молочної 

продукції буде тільки зростати, зокрема буде імпортовано 20 тис. т сирів, що 

становить 18-20% від загального споживання. Причини кризових явищ ‒ 

прогнозована аграрна політика, відсутність стратегічного плану розвитку 

молочної галузі на національному рівні і спекуляції навколо відкриття ринку 

землі.  

Можливі наслідки таких тенденцій: зниження бюджетних надходжень, 

втрата джерела валютної виручки, перетворення України з нетто-експортера в 

нетто-імпортера, втрата робочих місць і зниження соціальної стабільності на 

селі. 

Пропоновані невідкладні механізми підтримки: 

1 Ринок землі з прозорими правилами гри і обов'язково ‒ пільгові умови 

кредитування для власників МТФ під покупку землі (молочне скотарство - 

єдиний вид тваринництва, не може обійтися без власного вирощування кормів і 

вимагає мінімум 1 га землі на 1 корову.) 

2 ЗУ 6527-д «Про сільськогосподарську кооперацію» ‒ дозволить 

конкурувати зі світовими лідерами-кооперативами. 

3 ПЗУ 3043-1 «Про молоко, молочних і молоковмісних продуктах» ‒ 

створить умови справедливої конкуренції, дозволить споживачу робити 

свідомий вибір і поверне довіру до виробників молочних продуктів. 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку виділить 

близько $2,6 млн на консультативну програму, спрямовану на розвиток 

молочної галузі в Україні. За інформацією на сайті IFC [2], проект стартував 29 

січня 2018 року і повинен закінчитися 31 грудня 2019 року. Проект повинен 

посприяти зростанню молочної промисловості України за рахунок підвищення 

операційної ефективності і продуктивності молочних виробників, поліпшення 

доступу фермерів до ресурсів, послуг і фінансуванню, а також шляхом 

підтримки модернізації молочних заводів. 
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Достовірність обліку та звітності, аналіз причин невідповідності цієї 

звітності та реальної картини економічного суб'єкта, а також контроль 

ефективності фінансово-господарської діяльності є актуальними питаннями в 

умовах нестабільного середовища функціонування. 

Однією з основних цілей фінансової звітності є забезпечення необхідною 

інформацією різних користувачів, достовірність якої повинна бути 

підтверджена аудиторською практикою. 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з 

перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 

та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або 

представництва іноземного суб'єкта господарювання, або іншого суб'єкта, який 

подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 

аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.  

Обов′язковий аудит фінансової звітності та оприлюднювати звіт за його 

результатами мають такі суб’єкти:  

– підприємства, що становлять суспільний інтерес ССІ (крім великих 

підприємств, які не є емітентами цінних паперів); 

–публічні акціонерні товариства; 

– суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;  

– суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних 

галузях; 

– великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів; 

– середні підприємства, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 

01.01.2018 та перераховують проміжну, річну та консолідовану фінансову 

звітність за 2018 р., включаючи вступний баланс на 01.01.2018 за МСФЗ; 

– інші  фінансові  установи, що належать до мікропідприємств та малих 

підприємств; 

– державні, комунальні підприємства. 

Склад і зміст фінансової звітності підпорядковані завданню комплексного 

задоволення інформаційних потреб її користувачів, і кожен елемент звітності 

виконує функції надання інформації в певному розрізі. Тому при формуванні 
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думки про достовірність звітності важливо не тільки отримати уявлення про 

правильність складання її форм, а й наскільки зміст кожного елемента 

представленої підприємством звітності відповідає встановленому 

інформаційному завданню. Усі частини фінансової звітності – це єдине ціле, 

достовірність яких, згідно зі звітними документами, повинна бути підтверджена 

у взаємозв'язку і несуперечності всіх показників, що містяться у формах 

фінансової звітності [2]. Слід враховувати те, що  для забезпечення повноти 

задоволення інформаційних запитів стейкхолдерів аудиту доцільно піддавати 

повний комплект публічної фінансової звітності, а не окремо фінансової й 

нефінансової звітності, звіту про управління та інших компонентів публічної 

звітності. Інтегрований аудиторський звіт і аудиторський висновок, що містить 

висловлення думки аудитора щодо всіх компонентів публічної фінансової 

звітності, має кращу інформативність [3]. 

Процедура аудиту фінансової звітності вимагає від аудитора: 

– виконання процедур отримання інформації, яка необхідна для 

ідентифікації суттєвих викривлень внаслідок шахрайства; 

– ідентифікації та оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства на рівні фінансових звітів та на рівні тверджень; для оцінених 

ризиків, що можуть призвести до суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, – 

оцінки структури системи внутрішнього контролю суб’єкту господарювання та 

застосовуваних заходів контролю, та визначення, чи були вони здійснені; 

– визначення загальних дій у відповідь на ризики суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства на рівні фінансових звітів, розгляду завдання та нагляду 

за персоналом; вивчення облікової політики суб’єкту господарювання та 

включення елементу непередбачуваності у вибір виду, часу та обсягу 

аудиторських процедур, які мають виконуватись; 

– розробки та виконання аудиторських процедур у відповідь на ризик 

можливості управлінського персоналу уникнути контролю; 

– визначення і виконання необхідних процедур у відповідь на оцінені 

ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства; 

– розгляду, чи може бути  виявлене  викривлення показником шахрайства; 

– отримання письмових пояснень управлінського персоналу щодо 

шахрайства. 
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До основних завдань управління дебіторською заборгованістю слід 

віднести: 

– сприяння зростанню обсягу продаж шляхом надання комерційного 

кредиту і тим самим зростання прибутку;  

– підвищення конкурентоздатності за допомогою відстрочки платежу;  

– визначення рівня ризику неплатоспроможності покупця;  

– розрахунок планового резерву сумнівних боргів;  

– надання рекомендації по роботі з фактично або потенційно 

неплатоспроможними покупцямии [1].  

Управління дебіторською заборгованістю включає в себе: 

– визначення політики надання кредиту й інкасації для різних груп 

покупців і видів продукції;  

– аналіз і ранжування покупців залежно від обсягів закупівель, історії 

кредитних відносин і запропонованих умов оплати;  

– контроль розрахунків із дебіторами по відстрочених та прострочених 

заборгованостях;  

– визначення прийомів прискорення повернення боргів і зменшення 

безнадійних боргів [1]. 

Розрахунки з покупцями та замовниками мають динамічний характер і 

потребують постійного контролю й впливу з боку управлінського персоналу у 

загальній системі менеджменту підприємства. Для нормального управління і 

функціонування підприємства потрібна достовірна і своєчасна інформація про 

стан дебіторської заборгованості, законність, підтвердженість господарських 

операцій. 

Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками включає 

перевірку: 

– правильності визначення дебіторської заборгованості на початок періоду; 

– правильності оформлення первинних документів з покупцями та 

замовниками; 

– правильності оформлення довіреностей при розрахунках з покупцями та 

замовниками; 

– заліку заборгованості, а саме відповідність сум авансів отриманих сумам 

відвантаженої готової продукції покупцям; 
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– сум відвантаженої готової продукції покупцям сумам отриманої оплати; 

– правильності класифікації дебіторської заборгованості; 

– правильності виникнення та погашення дебіторської заборгованості; 

– правильності нарахування та списання резерву сумнівних боргів; 

– правильності кореспонденції рахунків; 

– правильності визначення залишку дебіторської заборгованості на кінець 

періоду [2,3]. 

Для забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю на 

підприємстві доречно створити підрозділи, які підпорядковуватимуться 

керівництву. На великих підприємствах цим займається відділ управління та 

контролю дебіторської заборгованості, на малих це може бути особа, яка буде 

керувати усіма розрахунками. Доцільно на підприємстві запровадити посаду 

ревізора, адже він зможе забезпечити постійне спостереження за ефективністю 

діяльності підприємства, збереженням і ефективністю використання цінностей і 

коштів, доцільністю та вірогідністю операцій та процесів, а головне дозволить 

контролювати стан розрахунково-платіжної дисципліни та своєчасно виявляти 

відхилення від виконання договорів постачання. 

Для удосконалення контролю дебіторської заборгованості та прийняття 

рішення про її погашення керівництво підприємства повинно володіти 

достовірною інформацією про всі взаєморозрахунки підприємства за 

зазначений період. Необхідно розробити пакет робочих документів контролера 

для організації ефективного процесу контролю дебіторської заборгованості. 

Така документація повинна відповідати об’єктивним умовам функціонування 

та специфіки діяльності підприємства, а також уможливлювати отримання усієї 

необхідної достовірної інформації про стан об’єкта та зіставлення її з 

плановими (нормативними). Це дасть змогу чітко окреслити грошові потоки 

підприємства, а також мінімізувати ризик виникнення заборгованості. 
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Основною проблемою при управлінні закупівлею матеріальних ресурсів є 

вибір постачальника. Це пояснюється тим, що на сучасному ринку 

функціонують та конкурують багато фірм, що виробляють схожі товари. Тому 

для підприємства, задля реалізації його логістичної стратегії, вкрай важливо 

співпрацювати з надійним партнером. 

Метою роботи є формалізація задачі вибору постачальника та її 

розв’язання на конкретному прикладі.  

Задача вибору постачальника складається з таких етапів [1,2]:  

1. Пошук потенційних постачальників. Найпоширенішим методом 

пошуку звісно ж є оголошення тендера. Проте фірми часто застосовують 

комплексній підхід до формування списку, який включає в себе також і аналіз 

рекламних матеріалів фірми, каталогів продукції, оголошень на сайтах, 

відвідування ярмарок.  

2. Із списку обирають найбільш прийнятних постачальників за 

важливими для підприємства критеріями. Вони стосуються не тільки ціни та 

якості продукції, але й інших суттєвих критеріїв. 

Критерії вибору постачальника матеріальних ресурсів залежать від вимог 

замовника і можуть бути різні: надійність постачання; віддаленість 

постачальника від споживача; терміни виконання замовлень; періодичність 

постачань, можливість позапланових поставок; умови платежу;  мінімальний 

розмір партії товару; можливість отримання знижки; частка постачальника у 

покритті витрат; повнота асортименту; умови розподілу ризиків; наявність 

сервісного обслуговування; рекламна підтримка; репутація постачальника; 

фінансовий стан постачальника, його кредитоспроможність тощо. 

Замовник визначає для себе більш вагомі критерії залежно від специфіки 

діяльності, залежно від цього формується конкретний список постачальників 

для подальшої роботи.  

3. Оцінка результатів роботи з постачальниками. На подальший вибір 

постачальника суттєво впливають результати роботи на момент дії укладеного 

договору. Для оцінки вже відомих постачальників часто використовують 

методику ранжування, за допомогою якої розробляється спеціальна шкала 

оцінок розрахунку рейтингу постачальника. Кожному експерту підприємства 
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пропонують встановити коефіцієнт значущості критерію в межах від 0 до 1, від 

1 до 5 або від 1 до 10. 

Розглянемо приклад. Фірма «Х» уклала договір із двома постачальниками 

комплектуючих для випуску своєї основної продукції. Для цього значення 

окремих критеріїв встановлені працівниками служби постачання із 

використанням експертного методу та десятибальної шкали (табл. 1):  

 

Таблиця 1 – Оцінка роботи постачальників 

Критерій вибору постачальника 
Оцінка роботи постачальника за критеріями 

постачальник 1 постачальник 2 

Надійність поставки 6 5 

Ціна 7 9 

Якість комплектуючих 8 4 

Умови платежу 7 3 

Наявність сервісного обслуговування 2 8 

Фінансовий стан постачальника 6 5 

 

Розрахунок рейтингів постачальників визначається за рахунок оцінки 

значущості кожного критерію для фірми (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Розрахунок рейтингів постачальників 

Критерій вибору 

постачальника 
Вага критерію  

Добуток ваги критерію на оцінку 

постачальник 1 постачальник 2 

Надійність поставки 0,25 1,5 1,25 

Ціна 0,3 2,1 2,7 

Якість комплектуючих 0,2 1,6 0,8 

Умови платежу 0,1 0,7 0,3 

Наявність сервісного 

обслуговування 
0,05 

0,1 0,4 

Фінансовий стан 

постачальника 
0,1 

0,6 0,5 

РАЗОМ 1,00 6,6 5,95 

Із табл. 2 слідує, що найвищий рейтинг має перший постачальник. У цій 

задачі найвищий рейтинг постачальника свідчить про вищий рівень позитивних 

якостей постачальника. Проте існує також інша система оцінок, за якої вищий 

рейтинг свідчить про вищий рівень негативних якостей постачальника, і тоді 

треба обирати того постачальника, який навпаки має найнижчий рейтинг. 
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Під управлінням змінами розуміють процеси, інструменти та технології 

для переведення об’єкта з початкового стану до бажаного. Існує декілька груп 

концепцій управління змінами, що базуються на різних чинниках: змістовні, 

контекстуальні, процесні, критеріальні. З точки зору концепції процесного 

підходу, управління стратегічними змінами в організації представляє собою 

реалізацію стратегічного плану, який формується на основі стратегічного 

аналізу. Деталізація такого плану набуває різного наповнення в роботах за 

дослідженнями К. Левіна, моделі ADKAR, моделі Дж. Коттера та інших.  

Більша частина наукових досліджень і практичних рекомендацій бере за 

основу модель організаційних змін Курта Левіна (1951) [3], що базується на 

трьох стадіях процесу успішного впровадження організаційних змін:  

«розморожування»; «рух»; «заморожування».  

На першому етапі здійснюється осмислення теперішнього економічного 

становища, визначення рушійних сил і опис бажаного кінцевого стану, 

відбувається переосмислення організацією своїх поглядів і бізнес-процесів і 

відмова від деяких з них. У цей період організація повинна стати менш 

стабільною, немов на час розморожена.  

Другий етап − рух або практичне здійснення змін, представляє собою 

процес переходу з одного стану в інший. Цей етап передбачає залучення 

персоналу організації, тому що саме тут відбувається впровадження 

організаційних змін.  

Фінальним етапом моделі змін є «заморожування», що являє собою 

стабілізацію нового стану організації. 

Модель ADKAR розроблена у 2001 році Дж. Хаяттом [2] і складається з 

п’яти послідовних кроків: 

А. Awareness − Усвідомлення необхідності змін.  

D. Desire − Бажання і готовність до змін.  

K. Knowledge − Знання, яким чином змінюватися.  

A. Action − Здатність впроваджувати зміни.  

R. Reinforcement − Забезпечення підтримки змін.  

mailto:olena76@hotmail.com
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Порівняння цих двох моделей робить очевидним, що етапи ADK цієї 

моделі відповідають етапу «розморожування» Курта Левіна. Так саме можуть 

бути порівняні й інші процесуальні моделі запровадження змін (табл.1). 

 

Таблиця 1  Порівняння процесних моделей організаційних змін 
Модель 

К.Левіна 

Модель ADKAR Модель Е. Кемерона і М. 

Гріна [1] 

Модель Дж.Коттера 

1.Розморожу

вання 

1.Усвідомленн

я необхідності змін. 

1.Створення 

необхідності в змінах. 

1.Розвиток почуття 

невідкладності 

2. Бажання і 
готовність до змін. 

2. Створення команди 

співробітників, що 

реалізують зміни. 

2.Формування коаліцій 
керівників 

3. Знання, яким 

чином змінюватися. 

3. Створення образу та 
цінностей. 

3. Формування 
концепції 

4.Спілкування і залучення. 
4. Розповсюдження 

бачення 

2.Рух 

4.Здатність 

впроваджувати 
зміни. 

5. Наділення 

повноваженнями інших 
співробітників. 

5. Надання свободи дій 

6.Визначення 

короткострокових цілей 

7.Консолідація зусиль 

3.Заморожу-

вання 

5. Забезпечення 

підтримки змін 

6. Винагорода успіхів і 
пожвавлення. 

8. Інституалізація 

результатів 
7. Зміцнення 

 

Найбільш детальною і на наш погляд, наочною, є модель Джона Коттера 

[4], яка містить 8 кроків до трансформації організації. На думку Дж.Коттера, 

порушення послідовності етапів або відмова від якогось з них призводить до 

ілюзії швидких змін, але відвертає від бажаного результату. 

Як видно з таблиці 1, кожна наступна модель надає більшої деталізації 

базовій моделі Курта Левіна, при чому найбільшої деталізації набуває саме 

перший, підготовчий етап, який є забезпечувальним в успішній реалізації 

організаційних змін. Тому вважаємо за доцільне для менеджменту організацій, 

що залучаються до змін, зупинятись більш детально саме на підготовчому 

етапі. 
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Маркетинг – це процес планування і реалізації концепцій ціноутворення, 

просування і розподілу ідей, товарів і послуг, спрямований на здійснення 

обмінів, що задовольняють як індивідуальні, так і організаційні цілі [1]. 

Мaркетинговa дiяльнiсть  торкaється всiєї компaнiї в цiлому і вимaгaє 

досить знaчних грошових вклaдень, a тому вкрaй вaжливо з’ясувaти, чи 

дозволили вжитi зaходи досягти постaвлених цiлей i якою мiрою. Прaвильно 

оргaнiзовaнa мaркетинговa дiяльнiсть дозволяє довести продукт до кiнцевого 

споживaчa, зaдовольнити його потреби, a тaкож стимулювaти зробити покупку 

знову. 

Метою цiєї роботи є виокремлення основних етaпiв мaркетингової 

дiяльностi компaнiї для побудови мaксимaльно ефективної системи мaркетингу. 

Нaд дaним питaнням прaцювaли як зaрубiжнi (П. Друкер, Ф. Котлер), тaк i 

вiтчизнянi дослiдники (Бaгiєв Г. Л., Бaлaбaновa Л. В.). Було висунуто декiлькa 

рiзних концепцiй оргaнiзaцiї мaркетингу. Нaйбiльш aктуaльнaв даний час, нa 

нaш погляд, є концепцiя aвторів В.К. Фальцмана, Е.Н. Крилатих [2]. Нa думку 

aвторів мaркетинговa стрaтегiя будь–якого пiдприємствa склaдaється з десяти 

етaпiв: мaркетинговi дослiдження, визнaчення цiльового ринку, вибiр 

мaркетингової стрaтегiї, розробкa мaркетингової прогрaми, мaркетинговий плaн, 

створення дослiдного зрaзкa, тестувaння, мaсове виробництво, пiслягaрaнтiйне 

обслуговувaння тa постiйне ринкове тестувaння. 

Нa нaшу думку, лише першi п’ять етaпiв мaють вiдношення до 

мaркетингової дiяльностi. 

1. Мaркетинговi дослiдження включaють в себе дослiдження ринку тa 

aнaлiзу влaсних можливостей фiрми. 

2. Нa нaступному етaпi визнaчaють цiльовий ринок – той сегмент aбо групу 

сегментiв, нa якi мaркетинговa дiяльнiсть буде орiєнтовaнa. 

3. Нa третьому етaпi для дaного цiльового ринку розробляється 

мaркетинговa стрaтегiя. 

4. Нa четвертому етaпi йде розробкa мaркетингової прогрaми – 

середньострокового документa, який включaє в себе товaрну, збутову, цiнову i 

комунiкaцiйну полiтику, a тaкож необхiдний мaркетинговий бюджет. 
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5. Нa основi мaркетингової прогрaми, якa в основному мiстить цiльовi якiснi 

покaзники, розробляється мaркетинговий плaн – поточний плaн з 

конкретизовaними покaзникaми мaркетингової прогрaми. 

Усi iншi етaпи – це вже елементи виробничої полiтики, якa мaє 

безпосереднє вiдношення до сaмого продукту (товaру чи послуги). Взаємодія 

маркетингової та виробничої політика добре описана на рисунку 1. Однaк 

мaркетинг – це цикл зaходiв, що повторюються для постiйної aдaптaцiї 

дiяльностi компaнiї до мiнливих умов зовнiшнього середовищa. Тому 

мaркетинговa i виробничa прогрaмa зaвжди розглядaються рaзом. 

 

       ВИРОБНИЧА ПОЛІТИКА                  МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 

Рис. 1 – Взаємодія маркетингу та виробничої політики 

 

Варто зазначити, що зaпропоновaнa вище модифiкaцiя не є вичерпною, aле 

вонa бiльш точно пояснює основнi етaпи мaркетингової дiяльностi тa чiтко 

вiдокремлює її вiд виробничої прогрaми. 
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На  сьогоднішній  день  машинобудівна  галузь  переживає  важки  часи,  

це  обумовлено  розривом  виробничих  та  економічних  зв’язків  з  країнами  

СНД.  Дана  галузь  відноситься  до  однією  з  ключових  у  промисловості  

країни.  Зараз  перед  вітчизняними  машинобудівними  підприємствами  

постають  виклики  на,  які  необхідно  швидко  та  гнучке  реагувати  та  

підвищувати  конкурентоспроможність  вітчизняних  машинобудівних  

підприємств. 

До  зовнішніх  факторів  впливу  необхідно  віднести:  відтік  великої  

кількості  кваліфікованих  кадрів  з  країни,  політична  ситуація  в  державі,  

економічна  криза,  розрив  зв’язків  з  країнами  СНД,  зміни  у  системі  

державного  регулювання,  висока  вартість  банківських  кредитів. 

До  внутрішніх  факторів  необхідно  віднести:  кадрове  забезпечення  

підприємства,  внутрішні  джерела  фінансування,  застаріле  обладнання  на  

підприємстві,  система  управління  на  підприємстві,  тривалість  операційного  

та  виробничого  циклу. 

Для  їх  вирішення  підприємству  необхідно  розробити  довгострокову  

стратегію  розвитку,  яка  зможе  посилити  ринкові  позиції,  а  саме:  

розширити  співробітництво  з  країнами  ЄС  в  контексті  спільної  розробки  

виготовляємої  продукції,  залучення  іноземних  інвестицій  на  підприємство,  

що  допоможе  зміцнити  фінансові  показники  та  покращити  ринкові  позиції  

за  рахунок  додаткового  випуску  продукції,  а  також  провести  оновлення  

виробничого  обладнання,  зробити  відкритий  конкурс  для  ребрендінгу  

підприємству. 

Своєчасне  виділення  проблем  на  підприємстві  допоможе  йому  швидко  

зреагувати  та  мінімізувати  вплив  їх,  необхідно  зазначити,  що  кожне  

машинобудівне  підприємство  знаходиться  у  різних  умовах  функціонування,  

тому  керівництву  підприємства  необхідно  чітко  розуміти  цілі,  для  

зменшення  впливів  факторів  на  діяльність  компанії.  
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The accumulating social problems and inability of national and local 

governments to solve them in effective ways account for the growing popularity of 

such socio-economic phenomenon as social entrepreneurship (SE). SE can be defined 

as an activity whose main purpose is to make social impact (SI) and add social value 

to a society using principles and approaches of traditional entrepreneurship, such as 

business rigor, innovativeness, determination etc. Adding social value is associated 

with enhancing the livelihood and ensuring a sustainable well-being of individuals, 

communities and societies. Thus, social entrepreneurs are individuals exhibiting 

passion for improving the societal welfare and adding social value by making some 

entrepreneurial moves or investing in social innovation. Although any business can 

have a SI, social enterprises that represent practical implementations of social 

entrepreneurial ideas, are explicitly designed to create social value while addressing 

social challenges and are therefore expected to produce SI. 

It is of a great appurtenance to measure the effect of the dealings of social 

enterprises. For many social enterprises the ability to secure funding for their social 

projects is the matter of survival, and impact investors want to be aware of the 

amount of SI they are creating. Giving them a clear view of how much impact is 

generated would definitely pace up or make their interest grow languid. 

At the same time estimating SI is a challenging task, and many researchers of 

SE point out the deficiencies of methodologies for measuring SI, one of which is their 

complexity. Another frequently cited problem concerns the causal chain through 

which the activities of the entity are translated into results. In many cases the SI 

cannot be attributed to the social enterprise activities alone. Much broader range of 

external factors may contribute to the social change and should be taken into account.  

One of the common methodologies currently used to measure and manage SI is 

Social Return on Investment (SROI). It measures the value of the benefits relative to 

the costs of achieving those benefits. Solórzano-García et al. criticize the SROI 

method questioning the logic on which the chain is constructed that converts the 

outputs into impacts and propose to filter the changes produced by exogenous factors, 

by introducing filter coefficients [1]. Such refinement makes it possible to get a more 

objective estimate of SI. However, the problem of developing a simple standardized 

methodology for measuring SI remains relevant. 
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Business risk is the exposure a company or organization has to factors that will 

lower its profits or lead it to fail. Business risk is influenced by a number of different 

factors including: сonsumer preferences, demand, and market  volumes; level of price 

and input costs, competition, national and international regulations and economic 

climate at all. 

There are a lot of risk classifications of risk types.  For instance, Simplicable 

Business-Guide [1] names 20 types of business risk (competitive, economic, 

strategic, legal, compliance, reputation, program, project, innovational, country, 

credit, quality, exchange rate, interest rate, taxation, process, resource, political, 

seasonal).  Microsoft Project Plan templates [2] proposes 50 types of risks and 

methods of their managing. In our opinion, generally, risks to the company’s success 

can be grouped into 6 main categories:  

1) strategic risks is related to the business policy and tactics, may be related to 

the wrong choice of business, country, target group, incorrect assessment of the 

business environment, etc. 

2) operational – is a risk of current activities: failure of suppliers, insufficient 

production capacity, failure of technology, lack of funds. 

3) compliance –  such risks are related to the need of the firm to adhere to 

government rules, regulations and policies 

4) financial & reporting –  shareholder risk associated with the use of borrowed 

capital, financial assets. Financial risk also includes the risk of incorrect pricing, 

exchange rates, or the choice of financial resources provider and other financial 

relationships 

5) hazard –  is the risk of industrial accidents, which is associated with damage 

to life and health of people, as well as loss of damage to materials or finished goods, 

damage to property of the enterprise.  

6) reputation risk is becoming increasingly relevant in the processes of 

globalization and arises due to any of the previous business risks or by negative 

publicity with respect to a misleading advertisement, lawsuit etc. 

Some types of risks can become more or less actual for different business or 

different economies. In order to deliver value to our stakeholders we must understand 

the types of risks faced by our organization and address them appropriately. In our 
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opinion, it is advisable to focus on the top risks for businesses operating in key 

sectors of the national economy. According to [3,4], this list in 2018/19 is slightly 

different from the most common types. Let’s compare the top 5 risks of Nigeria, 

Ukraine and World practice. 
 

Table 1  Comparison of the most essential business-risks in Nigeria, Ukraine 

and World practice   
 

Rank  Business-risks 

Nigeria Ukraine World 

1 Foreign exchange Qualitative staff deficit Ecological/climate changes 

2 Fiscal and monetary policy Regulatory New disruptive technologies 

3 Regulatory Operational Back territoriality 

4 Crude oil price New disruptive technologies Cybersecurity 

5 Brand & reputational Back territoriality Operational 
 

If we compare the position of the leaders of world and national companies on 

the TOP-5 risks in the way of business growth, we will see a completely different 

perception. So, if global leaders consider climate change to be the strongest risk 

impact, then national problems prevail on a national scale. Thus, for Nigeria it’s the 

position of the national currency, and Ukraine has the first place in the risk of staffing 

shortages. The "local" risks associated with government regulation also continue to 

stand. The risk of new disruptive technologies is not inherent in Nigeria as the 

country's economy concentrates on oil production, although in our view, this risk (for 

example, the development of shale gas or alternative fuels) can be devastating to the 

national economy. The risk of a return to territoriality, that is, the restriction of 

markets and the curtailment of globalization processes, is urgent for many world 

leaders and is urgent for Ukraine, which varies between Western and Eastern 

orientations. Instead of the operational risk that is in the top 5 for the world and 

Ukraine, the reputational risk associated with the export orientation of the core 

industry becomes higher for Nigeria. And of course, the global price of crude oil and 

its volume production are critical to Nigeria.  At present, the international oil market 

for Nigeria is positively set up and is expected to remain so in the near future. 

Although the risk of customer attrition takes place being at 7 positions in the top 10 

risks. According to traditional classification, it becomes apparent that strategic, 

compliance, and reputational risks are the most pressing risks for Nigeria. Right this 

list should be taken as the basis by risk managers in assessing, ranking and selecting 

risk management methods. As for financial risk, it can only be mitigated by 

shareholders through internationalization and business diversification. 
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The world economy has gotten irreversibly worldwide and coordinated; it has 

become a global spot where relationship and impact among countries and assets are 

assuming a job of developing significance. Today global energy management has a 

decisive priority for countries economy, and plays an important role in their 

sustainable development decisions.  Even though the significance of importance the 

board has consistently been perceived, the 21st century is currently turning into a 

defining moment in the advancement of vitality protection approaches. A run of the 

mill case of this is the way that the European Union is effectively putting on the plan 

vitality issues related difficulties. This is created in such Commission reports known 

as the Lisbon Strategy, the EU Climate and the Lisbon Treaty. It must be noticed that 

in the Global Risks Report of the World Economic Forum, natural risks, including 

climate change, were recognized as one of the most genuine perils to be tended to. 

They will impact the world's economy throughout the following three years and 

dangers have climbed to arrive at their degree of 2016.  

The tenth Strategy Plan of Sustainable development of European nations is 

being made and refreshed as per national and overall progressions, for instance, the 

Sustainable Development Goals of the United Nations, embraced in 2015, and the 

Paris Agreement marked by 194 nations and the EU, so far it evaluated by 185 

nations and the EU. It ought to be noticed that general investigations on climate 

change and ecological risks are led as per the UNEP ‒ United Nations Environment 

Program. The entire world is experiencing troublesome occasions; the UN report on 

objectives to be accomplished in the field of sustainable development has featured 17 

structural directions. We underline those that merit uncommon consideration: high 

level of education, poverty, gender equality, accessible energy, economic growth, 

carbon dioxide levels, clean water, world development, global warming, etc.  

As indicated by the report of SERI (Sustainable Europe Research Institute), 

individuals are separating and devouring regular assets by 50 percent more than they 

completed thirty years prior and these records for an expected 60 billion tons of crude 

materials yearly. Studies show that as long as this pattern is on the expansion, this 

number may well arrives at 100 billion tons by 2030. Consequently, it is currently 

important to unmistakably comprehend and stick to objectives set as far as economic 

advancement, so as to make an overall feasible economy structure.  
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Social responsibility is defined as the obligation and commitment of managers 

to take steps for protecting and improving society’s welfare along with protecting 

their own interest. The managers must have social responsibility because of the 

following reasons. Corporate social responsibility (CSR) is a type of international 

private business self-regulation that aims to contribute to societal goals of a 

philanthropic, activist, or charitable nature or by engage in or support volunteering or 

ethically-oriented practices. While once it was possible to describe CSR as an internal 

organisational policy or a corporate ethic strategy,that time has passed as various 

international laws have been developed and various organisations have used their 

authority to push it beyond individual or even industry-wide initiatives. While it has 

been considered a form of corporate self-regulation for some time, over the last 

decade or so it has moved considerably from voluntary decisions at the level of 

individual organisations, to mandatory schemes at regional, national and international 

levels. But, manager’s social responsibility is not free from some criticisms, such as ‒ 

High Social Overhead Cost ‒ The cost on social responsibility is a social cost which 

will not instantly benefit the organization. The cost of social responsibility can lower 

the organizational efficiency and effect to compete in the corporate world. The costs 

of social responsibility are transferred on to the society and the society must bear 

with them. The managers are best at managing business matters but they may not 

have required skills for solving social issues. The main objective of many 

organizations is profit maximization. In such a scenario the managers decisions are 

controlled by their desire to maximize profits for the organizations shareholders while 

reasonably following the law and social custom. 

Social responsibility can promote the development of groups and expand 

supporting industries. Managers should take the opportunity to talk to their 

employees about CSR goals and activities during staff meetings, one on one 

meetings, through emails, etc. There’s also an opportunity to ask employees for ideas 

about how the department or team can be more socially responsible. 

Managers should communicate the status of CSR goals and initiatives taking 

place in other parts of the organization. By making CSR a part of regular 

conversations and communications about expectations, performance, progress and 

development, managers help build mind-share for CSR. I knew a manager who 

allowed employees to spend working hours planning or participating in corporate 

social and team building activities, but expected them to participate in CSR activities 

on their own time. You can imagine the kind of message that sent. If you want to 
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encourage a culture of social responsibility, your managers need to support employee 

participation in the activities and even allow employees to play grass roots leadership 

roles during working hours, without penalizing them. 

While this unarguably needs to be balanced with the need to focus on the 

organization’s primary business, and achieve assigned work goals, CSR work doesn’t 

have to be viewed as wasted time. It too can contribute to teamwork, employee 

engagement, employee development, and even the organization’s bottom line. While 

your organization may have great programs in place, like gift matching for 

universities, charities and non-profits, recycling, volunteering, etc., employees may 

not know about them, or know how to participate in them. 

It’s important for all managers to know what your programs are and how to take 

advantage of them, so they can communicate that to your employees. After all, your 

front line managers will almost always be your employees’ first point of reference. 

Your managers can and should make a conscious effort to recognize, and as 

appropriate, reward employee contributions to corporate social responsibility. They 

can do this by giving employees positive feedback, publicly acknowledging 

contributions and activities in some way, or simply saying “thank you”. 

Recognition from managers always serves to encourage desired behaviors and 

actions and further engage employees. Finally, and perhaps most importantly, 

managers need to set an example and act as role models for their employees. They 

need to “walk the talk”. They can do this by simply making their own contributions 

visible to their employees. But they can also do things like: build a CSR element into 

team building activities, like helping out a local food bank or shelter participate in 

company CSR activities like food drives, cancer runs/walks, Moreover turn off their 

computers and office lights at the end of the day Front line managers impact the work 

of 70-80 percent of your workforce. As such, their influence is significant. So getting 

them to play a role in your corporate social responsibility efforts is critical. 

Nigeria is in dire need of development. Most of its public infrastructure is 

collapsing. The business climate is inclement and many business entities are going 

under. Many companies are relocating to outside of Nigeria. With an array of graft 

agencies, one would think corruption and nepotism would be at their lowest ebb. 

Thus, social, economic and environmental progress should be the panacea and 

expectation when companies are sited in a defined location. In fact many policy 

analysts are concerned about the extent to which a new CSR law would actually 

change lives in the communities in which the companies operate. Unless there is a 

radical regeneration of the society and a social rebirth, the law if passed and assented 

will soon become unenforceable. The issues include the practicability and 

enforcement of such a law, the creation of another avenue for corruption, and has any 

other country put in place the type of CSR law Nigeria is contemplating. It is also 

believed that such a law may detract from the real issues at hand since companies 

have practised CSR for years but still problems are rampant not only in the Niger 

Delta area but in every part of the country. Corporate Social Responsibility is in the 

interest of every business entity, but Nigeria should approach it in the context of 

global practices. 
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Використання поверхнево-активних речовин є однією з основних причин 

подразнення шкіри. Найціннішими оліями у миловарінні є кокосова та 

пальмоядрова, їх введення дозволяє одержувати тверді мила з хорошою 

пластичністю, розчинністю в холодній воді з утворенням крупнозернистої 

піни [1]. Однак додавання більше 20%, наприклад, кокосової олії несприятливо 

впливає на поверхню тіла, особливо немовлят, через значну кількість 

низькомолекулярних жирних кислот. Таким чином, існує гостра потреба у 

розробці нешкідливих для шкіри, ефективних поверхнево-активних речовин, а 

також удосконалення і здешевлення рецептури твердих мил за рахунок 

скорочення імпорту кокосової та пальмоядрової олій. Відомо, що поверхнево-

активні речовини на основі амінокислот сприятливо взаємодіють зі шкірою і 

волоссям, низько токсичні і гіпоалергенні. Крім того, такі поверхнево-активні 

речовини стійкі до осадження у вигляді вапняного мила за наявності кальцій- та 

магнієподібних іонів, присутніх у жорсткій воді, мають відмінну емульгуючу і 

антимікробну активність [2]. Згідно з методикою [3] розроблено промислову 

технологію виробництва натрієвої солі рициноіл гліцину і запропоновано 

використання нової ПАР як цінної добавки до рецептури мила. 
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Пиво ‒ широко поширений і популярний напій, що володіє привабливим 

смаком, специфічним ароматом і високою поживною цінністю. Традиційне 

пиво містить тільки чотири основні компоненти: вода, солод, хміль і дріжджі. З 

метою надання йому нових органолептичних та / або функціональних 

показників до складу пива вводять додаткові компоненти, як правило, 

рослинного походження, наприклад, екстрактів лікарських трав: оману, 

буркуну лікарського, звіробою звичайного та інші.  

Відомий спосіб, коли в отримане пивне сусло вносять освітлений 

фруктовий сік та отримують прозоре пиво з хорошим кольором, приємним 

смаком і ароматом [1]. 

Перспективним джерелом біологічно активних сполук для виробництва 

пива є лікарські та лікарсько-їстівні вищі гриби. Так, відомі технології 

виробництва пива з використанням грибів Lentinus edodes, Ganoderma lucidum, 

Flammulina velutipes та ін., що, окрім нового смаку та аромату, володіють 

загальнозміцнюючою, антитоксичою активністю з позитивним впливом на 

метаболічні процеси [2]. 

Метою роботи було одержання пива з використанням грибу Agaricus 

bisporus, що забезпечує одержання харчового продукту з протипухлинною 

активністю [3], новим оригінальним смаком та ароматом, збільшеним терміном 

зберігання за рахунок грибних антиоксидантів. Приготування пива відбувається 

за традиційною технологією, але на стадії зброджування додається екстракт 

грибу в кількості 10 % від маси сусла. Така технологія дозволяє отримати пиво, 

що володіє властивостями фізіологічно функціонального харчового продукту, з 

новими органолептичними властивостями та збільшеним терміном зберігання.  
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У сучасній біотехнології актуальною проблемою є пошук найбільш 

перспективних способів отримання ферментів. Застосування амілаз в 

промисловості визначаэться їх поширенням в природі та із особливою 

специфічністю ферменту по відношенню до субстрату [1].  

Medusomyces Gisevii J. Lindau – це симбіотичне співтовариство 

мікроорганізмів, що складається переважно з різних видів бактерій і дріжджів. 

Складовими частинами симбіонту Medusomyces Gisevii є: культуральна рідина, 

зооглея, мезоглея та осад [2]. Культуральна рідина складається з поживних 

субстратів, продуктів життєдіяльності мікроорганізмів та окремих бактерій, і 

вміщує концентрат чайного гриба, спирт (1–3 %), цукор, оцтову, глюконову, 

лимонну, щавлеву та піровиноградну кислоти, ферменти, вітаміни С, Р, В1, 

кофеїн, дубильні речовини. Вживання як напою культуральної рідини чайного 

гриба надає антибактеріальну, дезінтоксикаційну, протизапальну дію та ін. [3].  

Проведено дослідження амілолітичної активності культуральної рідини 

Medusomyces Gisevii на різних етапах культивування, яке проводилось при 

кімнатній температурі на поживній рідині, що складалася з очищеної води, 

сахарози (10 %) та екстракту зеленого чаю. Для вивчення амілолітичної 

активності культуральної рідини був використаний метод, що базується на 

гідролізі крохмалю ферментами амілолітичного комплексу до декстринів різної 

молекулярної маси. Результати дослідження свідчать, що культуральна рідина 

чайного гриба проявляє амілолітичну активність, яка зростає з першу по 

тридцяту добу культивування. Це дозволяє розглядати культуральну рідину, як 

перспективну біотехнологічну сировину джерела амілази.  
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Одним з небезпечних видів локального ураження хромонікелевих сталей, 

що застосовуються для виготовлення деталей конструкцій в хімічній, 

нафтохімічній, харчовій та інших галузях промисловості, є процес виникнення 

виразкової корозії. Для запобігання розвитку даного типу локального 

руйнування необхідне проведення своєчасних заходів, що включають 

попереднє визначення стійкості сталей до виразкової корозії в експлуатованих 

середовищах. Пасивні плівки, утворені на аустенітних нержавіючих сталях, що 

піддаються дії водних розчинів, являють собою суміш оксидів заліза та хрому з 

гідроксидами та водонепроникними сполуками в найбільш віддаленій області 

плівки та оксиду хрому на межі метал-плівка [1, 2].  

Одним із способів надання необхідних властивостей матеріалам є 

нанесення на їх поверхню шару компонентів, що забезпечують задані фізичні, 

хімічні, оптичні, механічні та теплові властивості композитів. Залежно від 

призначення синтезованого матеріалу, на поверхні носія формують покриття 

товщиною від кількох мікрон до десятків нанометрів [3]. 

Для надання таких характеристик покриттям поверхню металів та сплавів 

модифікують сполуками вентильних металів таких як: алюміній, титан, 

молібден, цирконій, вольфрам та ін. Згідно [4] для підвищення корозійної 

стійкості сталі 08Х18Н10, та одержання більш товстих оксидних шарів 

доцільно введення до складу поверхні металу сполук алюмінію, а молібдену 

до 6% - для того щоб підвищити міцність при високих температурах [5]. 

Додавання карбіду титану до складу композиційних матеріалів знайшли 

широке застосування завдяки їх чудовій твердості як при кімнатній, так і при 

підвищеній температурі. У деяких ситуаціях керамічне покриття зменшує 

коефіцієнт тертя під час сухого ковзання, тим самим призводячи до зниження 

температури та зниження адгезії на межі, що сприяє зменшенню коефіцієнта 

зносу [6]. 

Метою роботи є дослідження електрохімічних властивостей 

композиційних оксидних покриттів на сталі 08Х18Н10. 

Контроль швидкості корозії виконували методом лінійного 

поляризаційного опору. Для дослідження електропровідності та структури 

оксидованої сталі використовували метод імпедансної спектроскопії. 

Дослідження фазового складу композиційних оксидних шарів проводили на 

рентгенівському дифрактометрі ДРОН – 3.0 (CuKα- випромінювання). 

Електричний опір ізоляції вимірювали за допомогою тераометру Е6-13 [7,8]. 
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Встановлено, що додавання до складу покриттів оксидів вентильних 

металів зменшує дефектність, електричну провідність оксидних плівок, а також 

підвищує корозійну стійкість сталі в хлоридних середовищах [8]. 

Рентгенограми оксидних шарів, сформованих в молібден-, цирконій-, 

алюміній-, та титанвмісних розчинах показують, що одержані покриття мають 

кристалічну структуру та переважно складаються з оксидів заліза, молібдену, 

цирконію, алюмінію, титану в різних ступенях окиснення [9]. 

Дослідження електроізоляційних властивостей показали, що додавання до 

фонового розчину солей вентильних металів підвищує електричний опір 

ізоляції, який зростає в ряду Ti  Al  Zr  Mo [10, 11]. 
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Одним із актуальних питань біотехнології є створення ДНК-вакцин. Такі 

вакцини розробляються та використовуються у тому числі для імунотерапії 

ряду онкологічних захворювань, таких як: лімфома, меланома, нейробластома. 

Дана робота присвячена розробці ДНК-вакцини проти злоякісних новоутворень 

лімфоїдної такнини – неходжкінських лімфом. Неходжкінські лімфоми (НХЛ) − 

багаточисельна група злоякісних новоутворень лімфоїдної тканини, які 

відрізняються за клітинною будовою, молекулярним внутрішньоклітинним 

особливостям, клінічною картиною, перебігом та прогнозом [1]. Неходжкінські 

лімфоми входять у десяток найбільш поширених і небезпечних онкологічних 

захворювань. У 2008 році у світі виявлено 355900 первинних лімфом та 191400 

смертей від цього захворювання. Актуальність даної теми полягає у тому, що 

класичні підходи до лікування онкогематологічних захворювань, у тому числі 

НХЛ (хіміотерапія, променева терапія, хірургія) наближаються до межі своєї 

ефективності. Дедалі більшого поширення набуває імунотерапія, клітинна 

терапія і застосування протиракових вакцин [2]. 

Метою проекту є розробка методу біотехнологічного одержання 

ідіотипічної ДНК-вакцини проти неходжкінських лімфом. Задачами проекту є 

підвищення виходу та покращення якості очищення цільового продукту. 

Результатом роботи є розробка технології одержання ДНК-вакцини 

шляхом культивування рекомбінантного клону штаму-продуценту E. coli XL1-

blue, отриманий в результаті трансформації E. coli за допомогою плазмідної 

ДНК  стандартним кальцій – хладовим методом з подальшим відбором 

відповідного клону бактерій на середовищі, що містить канаміцин як 

селективний агент. Продукт являє собою персональну рекомбінантну 

ідіотипічну ДНК-вакцину проти неходжинських лімфом, яка може бути 

використана у комплексі медичних послуг для лікування лімфом після 

завершення основної терапії для стабілізації ремісії (рис. 1) [3]. 

Вакцина є розчином плазмідної ДНК у стерильному DPBS буфері (130 – 

140 мМ NaCl, 2 – 3 мМ KCl, 10 мМ Na2HPO4, 1,8 мМ KH2PO4, pH=7,4) з 

концентрацією ДНК-плазміди близько 1 мкг / мкл. Зберігається у стерильному 

флаконі в замороженому вигляді. Лікарська форма даної вакцини – ін’єкційний 

розчин для внурішньом’язового введення [3].  

Перевагами цієї вакцини є: висока стабільність, високий ступінь очищення, 

відсутній властивий живим вакцинам ризик реверсії вірулентності. 

mailto:dima_b1998@meta.ua


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 409 

У найпростішому варіанті ДНК-вакцина являє собою плазміду, що містить 

ген білка патогену і елементи, необхідні для транскрипції цього гена в клітинах 

ссавців. При імунізації ДНК потрапляє в клітини організму, транскрибується і 

відбувається синтез закодованого антигену, який, у свою чергу, ініціює імунну 

відповідь [4].  

 

 
Рис.1 – Структура ДНК-вакцини:  ЛП – лідерний пептид; BGHpA – сайт 

поліаденілювання;  pUCori – точка початку реплікації; pCMV – еукаріотичний промотор;  

Т7 – бактеріальний промотор. 

 

В результаті роботи над проектом була розглянута технологія виробництва 

персональної ідіотипічної ДНК-вакцини проти неходжкінських лімфом. До 

технології одержання вакцини були внесені зміни, а саме: 

для кутьтивування рекомбінантного штаму E. coli XL1-blue 

використовувати міні-біореактор Eppendorf DASbox з робочим об’ємом 

350 мл; 

проведення додаткової екстракції хлороформом, а також 

збільшення часу екстракції на окремих етапах виділення ДНК-плазміди. 

Внесені зміни дозволяють зменшити час культивування, зменшити затрати 

на електроенергію, краще екстрагувати кінцевий продукт, а також збільшити 

вихід кінцевого продукту.   
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Радіопрозора кераміка використовується як стратегічно важливий 

матеріал в літако- та ракетобудуванні та в певній мірі визначає прогрес в галузі 

аерокосмічної та електронної техніки. При маневруванні літального апарату в 

конструкції антенного обтічника виникають високі механічні і термічні 

напруги, що вимагають використання для їх виготовлення високоміцних, 

жаростійких і термостійких матеріалів. Радіопрозорі керамічні матеріали в 

повній мірі відповідають цим вимогам, але їх основними перевагами є сталість 

діелектричних характеристик (ε= 110, tgδ ≤ 10
-2

) в широкому інтервалі частот і 

робочих температур експлуатації. Отже дослідження, спрямовані на створення 

радіопрозорих керамічних матеріалів (РПКМ) із заданими функціональними 

властивостями та встановлення закономірностей їх формування є важливою 

задачею, що визначає напрямок даної роботи.  

Метою роботи є аналіз системи BaO-ZnO-Al2O3-SiO2 для розробки 

радіопрозорої кераміки вілеміт-цельзіанового складу із заданими 

електрофізичними властивостями. 

В рамках теоретичних досліджень визначенно субсолідусну будову базової 

оксидної системи та розраховані геометро-топологічні характеристики 

елементарних тетраедрів, в яких одночасно присутні фази вілеміту (Z2S) та 

цельзіану (BA2S2). Отримані дані свідчать, що найбільшим об’ємом (ΔV=165,88 ‰) 

та найменшим ступенем асиметрії (K=1,8) характеризується елементарний тетраедр 

S-ZA2-Z2S-BA2S2. Це свідчить про технологічність саме цієї області системи для 

отримання радіопрозорої кераміки вілеміт-цельзіанового складу. Натомість два 

інших тетраедри S-Z2S-BZ2S2-BA2S2 і Z-Z2S-BA2S2-A2Z мають значно менший 

елементарний об’єм (69,73‰ та 61,23‰ відповідно) та відрізняються більшою 

асиметричністю (ступінь асиметрії 2,21 і 3, 04 відповідно). 

В межах тетраедру S-ZA2-Z2S-BA2S2 обрано модельні оксидні композиції, в 

яких зберігається відношення Z2S : BA2S2 = 1 : 1. Як інтенсифікатор спікання 

використовували Зразки випалювали при температурі 1200 °С з витримкою при 

максимальній температурі впродовж 1 години. Отримані матеріали 

характеризуються максимальним рівнем спікання (W=0-0,5%), міцністю  

(σст.=1,53 ГПа, Нv=471)  та повністю задовольняють вимоги до радіопрозорих 

матеріалів за діелектричними характеристиками (ε =2,08-3,85; tgδ=(0,1-7,55)·10
-4

).  

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=Tmmarinka%40gmail.com


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 411 

УДК 615.012 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 

ВАКЦИНИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

 

С.О. БУРИЙ
1*

, Ю.М. КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ
2
, О.М. ОГУРЦОВ

3 

 
1 

магістрант кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, НТУ «ХПІ», 

Харків, УКРАЇНА 
2
 професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, д-р фарм. наук, НТУ 

«ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
3
 завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, д-р. фіз.-мат. наук, 

проф., НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
*
 email: sergii.buryi@ukr.net 

 

Ротавірусна інфекція є однією з форм гострої кишкової інфекції, 

збудником якої є ротавірус з сімейства Reoviridae (сімейство без оболонкових 

ікосаедричних вірусів).  

Після проходження через шлунок ротавіруси надходять в тонкий 

кишечник і проникають в клітини миготливого епітелію. Їх реплікація 

відбувається в цитоплазмі ентероцитів. Під дією вірусних білків та 

ентеротоксину NSP4 пошкоджується цитоскелет мікроворсинок, порушується 

синтез травних ферментів, всмоктування води, посилюється секреція хлоридів, 

розвивається локальне запалення стінки кишечника. Активне розмноження 

ротавірусів призводить до руйнування епітеліальних клітин. Порушується 

всмоктування води і електролітів, посилюється перистальтика, розвивається 

діарея. Клінічні прояви ротавірусу можуть бути самими різними – від 

безсимптомних і легких варіантів, до важких форм хвороби з лихоманкою 

понад 39 °С, інтоксикацією, болями в животі, масивної діареєю, блювотою і 

електролітними порушеннями [1]. 

Беручи до уваги високу контагіозність ротавірусної інфекції, широке 

розповсюдження, відсутність специфічних засобів лікування, необхідне 

проведення ефективної профілактики даного захворювання. Єдиним дієвим 

методом профілактики ротавірусного гастроентериту є вакцинація. Тому 

розробка ефективної вакцини проти ротавірусної інфекції – актуальне питання 

сьогодення. 

Геном ротавіруса включає 11 сегментів дволанцюгової РНК. Кожний 

сегмент кодує свій білок: 6 структурних білків, які формують основні елементи 

вірусної частини (VP) та 6 неструктурних білків, які забезпечують реплікацію, 

проникнення та пошкодження ентероцитів, а також взаємодію вірусу з імунною 

системою організму власника. 

Метою роботи стало удосконалення існуючої технології отримання 

вакцини для профілактики ротавірусної інфекції. Тому запропоновано замість 

традиційного вакцинного штаму використовувати гібридний білок (рис. 1), що 

складається з двох імуногенних епітопів білків VP6 та VP8, який має високу 

mailto:sergii.buryi@ukr.net
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фармацевтичну чистоту та не несе функції природних білків ротавірусу 

(наприклад, гемоглютинуюча активність – здатність вірусу викликати 

аглютинацію, тобто склеювання та випадіння в осад бактерій, еритроцитів та 

інших клітин, які несуть антитіла) Крім того, головною перевагою гібридного 

білка є можливість захисту новонародженої дитини, шляхом імунізації матері 

вакциною на основі гібридного білка, який викликає вироблення 

нейтралізуючих антитіл, які разом з молоком потрапляють до організму 

дитини, викликаючи захист від ротавірусу [2].  

 
Рис. 1 – Структура гібридного білка 

 

Схема одержання протиротавірусної вакцини складається з наступних 

етапів: спочатку проводилося культивування клітин E. coli, що містить 

плазміди з закодованим в них рекомбінантним білком, протягом 10 днів при 

температурі 28–30 °С на качалках при 150 – 200 об/хв, осаджування клітин 

центрифугуванням протягом 6 хвилин при температурі 10 °С при 5000 об/хв, 

руйнування клітин ультразвуком. Далі проводилося осаджування тілець 

включення з використанням центрифугування протягом 20 хвилин при 

температурі 10 °С та відмивання з послідовною зміною декількох буферів  

(50 мМ Na2HPO4, 0,5 М NaCl, рН 7,0). Після 5 відмивок проводили 

солюбілізацію (розчинення) білка розчином, що містить гуанідин гідрохлорид. 

Потім білковий розчин очищали методом гельфільтрації та фільтрували через 

ПВДФ (полівінілдендифторид) фільтр з діаметром пор 0,22 мкм [2]. 

Запропонована схема отримання протиротавірусної вакцини дозволяє: 

знизити час виробництва вакцини, збільшити вихід готового продукту, 

запобігти ризики, що пов’язані з введенням вірусу в організм, хоча й 

атенуйованого, отримати вакцину з високою імуногенністю, що, в свою чергу, 

підвищує ефективність вакцини та зменшує її собівартість.  
Список літератури: 
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Цель работы - на основании изучения адгезионных свойств дорожного 

битума марки БНД 60/90, а также проведенных исследований, показать, как 

окислены фосфолипиды влияют на адгезию битума марки БНД 60/90.  

Лабораторные опросы показали, что в битуме БНД 60/90 при добавлении 

фосфолипидов показатели температуры вспышки, температуры размягчения и 

адгезии значительно повысились 1. В ходе ГДР были проработаны 

отечественные и иностранные источники литературы, касающиеся регламента 

проведения лабораторных работ по повышению адгезионных свойств битумов. 

В процессе работы для определения адгезионных свойств новой добавки 

были использованы следующие методы: метод определения температуры 

размягчения по кольцу и шару, метод определения температуры вспышки 

темных нефтепродуктов в открытом тигле, метод определения сцепления 

вяжущего с поверхностью минерального материала, также была изучена 

характеристика пленки битума на поверхности щебня 2,3. Актуальность 

работы заключается в том, что показана возможность повышения качественных 

показателей битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 с одновременной 

утилизацией отходов производства биодизеля, что позволяет говорить о 

полученный технический и экологический эффект. Были исследованы новые 

добавки (окисленный фосфолипид и окисленный фосфолипид с примесью CaO) и 

проведены работы по повышению адгезии битумов, рассчитано экономическое 

обоснование научно-исследовательской работы, изложены правила и требования 

охраны труда, и обобщенные полученные результаты и разработанные на их 

основе эффективные предложения для ТУ. Были найдены и предложены новые 

возможности получения количественных значений сцепления битума с 

минеральными составляющими красного кварцита с помощью аппаратных 

методов была усовершенствована методика проведения испытаний и 

использования аппаратных средств с лучшими эксплуатационными 

характеристиками позволит повысить уровень качества получаемых результатов. 

В ходе расчета экономической составляющей было установлено, что 

экономическая эффективность составляет 972 грн/грн. 
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Мембрани ендоплазматичного ретикулуму клітин печінки беруть участь 

практично у всіх метаболічних процесах клітини. Мембрани 

ендоплазматичного ретикулуму це унікальна високо динамічна надмолекулярна 

структура. Вони здатні, з одного боку, підтримувати свою структуру в процесах 

біогенезу, а з іншого, реагувати на мінливі мікрооточення структурно-

функціональної перебудовою, тобто здатні до адаптивної відповіді. Крім того, 

виділення мембран ендоплазматичного ретикулуму (мікросом) з клітин з 

різним функціональним станом та їх подальша інкубація в системі in vitro може 

дозволити виявити взаємозв'язок між часом збереження специфічної 

надмолекулярної структури з їх вихідним структурно-функціональним станом. 

Саме тому метою роботи була оцінка впливу умов зберігання мембран 

ендоплазматичного ретикулуму на активність мембранозв’язаного ферменту 

глюкоза-6-фосфатаза.  

Виявлено, що при зберіганні мембран ендоплазматичного ретикулуму у 

системі in vitro протягом 24 годин активність мембранозв’язаного ферменту 

глюкоза-6-фосфатаза поступово знижується з формування певного «піку» 

активності на 12 годинах. Вихідний стан піддослідних тварин не впливав на 

динаміку активності ферменту. Зазначений нами пік активності ферменту 

глюкоза-6-фосфатаза не корелював із вмістом нуклеїнового фосфору в 

мікросомальних РНК, що були виділені з печінки щурів самців лінії Wistar. 

При додавання іонів магнію у середовище для зберігання мембран 

ендоплазматичного ретикулуму знижувалась швидкість падіння активності 

ферменту глюкозо-6-фосфатаза. Так при додаванні іонів магнію швидкість 

падіння за 48 годин становила лише 30 % від початкової активності ферменту. 

У середовищі без іонів магнію швидкість падіння ферменту за 48 годин 

становила 93 %. Активність ферменту у середовищі із додаванням целюлози є 

вищою ніж у контролі, але швидкість падіння активності ферменту при 

інкубації протягом 24 годин вища, ніж у середовищі без целюлози. Тому ми 

можемо припустити, що для створення біосенсору треба застосувати інший 

носій, наприклад агарозний гель. 

mailto:*email:%20anastasia138311@gmail.com
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Ґрунт, як сорбуючий компонент навколишнього середовища, відображає 

тривалість та інтенсивність накопичення забруднюючих речовин. Ґрунти 

займають особливе місце в екологічних системах і виконують багато функцій. 

Найважливішою з них є екологічна, що забезпечує життєвий простір для людей 

та живих організмів. Забруднення ґрунтів може впливати на його структуру, 

пористість та щільність горизонтів, що може призвести до зниження аерації та 

осушення. Це призводить до утруднення проростання насіння та проникнення 

коренів у ґрунт, уповільнення росту коріння та пагонів. Для виявлення 

подібних змін використовується широкий спектр методів біологічного аналізу. 

Фітотоксичність ґрунту – властивість ґрунту, що гальмує ріст та розвиток 

вищих рослин. Необхідність визначення цього показника виникає при 

спостереженні за хімічно забрудненими ґрунтами. Отже, є необхідність 

встановлення основних характеристик біоіндикаторів для якісного визначення 

токсичних речовин, наприклад пестицидів. 

Живий організм реагує на зміни навколишнього середовища, змінюючи 

гомеостаз. Цей механізм забезпечує протікання життєвих процесів. Під 

впливом несприятливих умов навколишнього середовища механізми підтримки 

гомеостазу можуть бути порушені, що призводить до стану деградації. Однак 

показники порушеного гомеостазу не можуть передбачити подальшу 

життєздатність організму через відсутність його динамічності. Тому в 

переважній більшості методів біотестування тестові функції організмів є 

найпоширенішими, що відображають стан організмів в цілому: виживання, 

репродуктивну функцію, темпи росту тощо. В даний час показники токсичності 

водних витягів із ґрунтів, які визначаються на організмах-гідробіонтах, 

використовуються для визначення токсичності ґрунту методами біотестування. 

Біотестування засноване на методі наукових знань, наприклад, 

біологічному моделюванні. Кожна модель є певною мірою специфічною 

формою відображення реальності. У цьому підході важливий вибір тестових 

систем. 

Насамперед варто мати на увазі, що кожен біоіндикатор має критичний 

інтервал інформативності, поза яким він не тільки не працює, але може суттєво 

сплутати інформацію і навіть спотворити її [1]. Тому для достовірності 

результатів дослідження важливо вибрати культуру для тестування з 
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відповідними параметрами зміни її життєдіяльності, що буде корелювати з 

інтенсивністю забруднення.  

Отже, підбираючи біотести, важливо, насамперед, використовувати 

біоіндикатори, найбільш чутливі до впливу забруднень. Другою важливою 

вимогою до біоіндикатора є дія на нього токсиканта, яка обов’язково повинна 

викликати певну реакцію. Крім того, тестові культури в межах одного 

дослідження повинні бути візуально ідентичними. Це означає, що 

біоіндикаторні рослини потребують обов'язкового калібрування насіння за 

вагою та розміром. Біоіндикатори, уражені хворобами, пошкоджені 

шкідниками та паразитами, не підходять. 

У науковій літературі деякі автори розкритикували метод біотестування як 

погано відтворюваний та ненадійний, вважаючи його непридатним для оцінки 

навколишнього середовища, оскільки результати досліджень часто мають 

значну різницю (до 35%) при відтворенні в різних лабораторіях [2]. Дійсно, 

висока внутрішньовидова мінливість живих організмів, що відіграє вирішальну 

роль у міжвидових відносинах та виживанні видів, є суттєвою проблемою в 

біотестуванні. В ідеалі для цих цілей було б бажано використовувати клоновані 

культури з генетично однаковим потенціалом для реагування на фактори 

навколишнього середовища. Однак у сучасному розвитку біотехнології це 

питання ще не вирішене.  

Існують способи мінімізувати розсіювання результатів дослідів з живими 

організмами, підвищуючи їх надійність та відтворюваність. Для цього 

необхідно зрівняти для всіх лабораторних досліджень зовнішні фактори, такі як 

світло, температура, вологість субстрату (під час фітотестування). Кількість 

паралельних визначень у кожному варіанті має бути достатнім для подальшої 

статистичної обробки отриманих даних [3]. 

Отже, методи біотестування, засновані на реакції живих організмів на 

негативний вплив забруднюючих речовин, та здатні надати достовірну 

інформацію про якість екологічних компонентів, у тому числі ґрунтів. Загалом, 

ці методи оцінки мають такі привабливі характеристики як: швидкість 

впровадження; доступність та простота експериментів; відтворюваність та 

надійність отриманих результатів; економічна ефективність; об’єктивність 

отриманих даних. Отже, біотестування – це визначення токсичності зразка 

(води, ґрунту, донного осаду тощо) відносно реакції конкретної культури у 

лабораторному експерименті.  
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Для зниження екологічного ризику від експлуатації цементного заводу 

необхідна екологізація його виробничих процесів і перетворення заводу на 

екологічно чистий модуль. Центральною ланкою концепції екологізації 

цементних заводів має бути система пилепригнічення [1]. 

На відкритих ділянках (для неорганізованих джерел викидів) на цементних 

заводах пилепригнічення здійснюють шляхом розпилювання води 

дощувальними установками або гідромоніторами. Таке пилепригнічення має 

ряд недоліків, а саме:  

‒ дуже нетривалий час пилепригнiчення (який залежить від сезонних умов 

в період пилоутворення і типу цементного пилу); 

‒ необхідність істотних витрат на воду, електроенергію, робочу силу і 

обслуговування дощувального обладнання, що робить нескінченним не тільки 

процес зволоження запорошених поверхонь, але і витрати на нього; 

‒ неефективність осадження для пригнічення саме того цементного пилу, 

що вдихається, через те, що розмiр його часток (він складає від 2 мкм до 10 

мкм) значно меньший за розмір крапель води (який складає від 200 мкм до 600 

мкм). Ці дуже дрібні частки пилу не з’єднуються з краплями води, а лише 

рухаються навколо них разом з потоками повітря.  

На рис. 1 наведена схема механізму взаємодії крапель води і часток пилу у 

повітрі [2]. Механізм осадження пилу з повітря гідродинамічним методом 

полягає в наступному: краплі води, з’єднуючись з частинками пилу, 

збільшують їх вагу. В результаті цього пил осідає на землю. Якщо ввести в 

повітря достатню кількість крапель води приблизно такого ж розміру, який 

мають частинки пилу, то ймовірність зіткнення між краплями води і 

частинками пилу стає дуже високою (рис. 1, а). Але якщо розміри крапель води 

істотно перевищують розміри часток пилу, то частинки пилу рухаються 

навколо крапель води разом з потоками повітря, які обтікають краплі, і не 

з’єднуються з водою (рис. 1, б). На інтенсивність з’єднання часток пилу з 

краплями води впливають також їх гідрофобність і гідрофільність (тобто 

здатність до змочування), електричний потенціал, наявність гігроскопічних 

солей у складі пилу, температура, вологість повітря і атмосферний тиск, а 

також наявність і вплив електричних полів. 
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Дрібний цементний пил, що вдихається з повітря, доцільніще брати в 

облогу за допомогою водяного туману, який може генеруватись обладнанням 

різних типів. На цементних заводах туманогенеруючі установки доцільно 

використовувати замість дощувальних, наприклад для створення туманної 

завіси поблизу бункерів дробарок. Інноваційною технологією є використання 

ультразвукового генератора туману. Оскільки частки пилу мають в основному 

негативний заряд (який залежить від природи пилу і дії навколишнього 

середовища), а краплі туману сильний позитивний заряд, то ймовірність 

з’єднання крапель води і часток пилу багаторазово зростає. При цьому кількість 

крапель (витрата води), необхідних для осадження пилу, зменшується. 

 

 
Рис. 1 – Механізм взаємодії крапель води і часток пилу в повітрі: 

а) розмір часток пилу і крапель води близький за розміром; б) розмір крапель води на- 

набагато більше часток пилу; 1 ‒ крапля води;  2 ‒ частка пилу;  ‒‒> ‒ напрямок руху 

повітря; ‒ ‒> ‒ напрямок руху крапель води 

 

Використання туманоутворюючого обладнання дозволяє одночасно ще й 

охолоджувати повітря за допомогою тумана (оскільки під час перетворення 

води з рідини в пар поглинається енергія), а також нейтралізувати неприємні 

запахи і патогенні мікроорганізми. Управління туманоутворюючим обладнання  

може здійснюватися дистанційно. При високій ефективності це обладнання 

коштує недорого і дешево в експлуатації; до недоліків можна віднести хіба що 

необхідність подачі стисненого повітря. До того ж розмір крапель в тумані 

можливо регулювати в залежності від розмірів часток пилу, що пригнічується. 
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Well-known that important problem of the use of packing polymer films is 

environmental pollution. Therefore, for the environment protect importantly that 

packing polymer films were biodegradable. 

Another important problem of polymer films for packing is the presence of high 

barrier properties of ones. The polymer films should have the ability to prevent the 

penetration of gases (such as oxygen, carbon dioxide), water vapor and odors into 

packing. A stable atmosphere inside the package prevent the development of harmful 

microorganisms and preserves the product for future safe consumption. Thus, the 

permeability of polymer films to gases, primarily oxygen and water vapor, is the 

main factor affecting the shelf life and should be taken into account when choosing 

the material for packaging. 

Based on the foregoing, the creation of new biodegradable packing polymer 

films is actual. 

The purpose of this work is the investigation of the biodegradability and barrier 

properties (water vapor permeability) of the polymer films for packing based on the 

synthetic polymer with add biopolymers. 

In the present work polymer films based on blends poly(vinyl alcohol) (PVA)/ 

starch (75/25, 50/50 wt.%, respectively) and PVA/carboxymethyl cellulose sodium 

salt (Na-CMC) with mass ratio 75/25, 50/50 wt.%, respectively have been 

investigated. 

Determining the biodegradability of the polymer films was carried out in a 

natural composting environment for 90 days. As a result, it was found that the losses 

of mass of investigated polymer films based on the polymer blend PVA/Starch 75/25 

and 50/50 wt.% were 48 wt.% and 65 wt.%, respectively. At the same time, the loss 

of mass for polymer film from initial PVA was equaled 0 wt.%. At other hand, the 

losses of mass of the polymer films based on the polymer blend PVA/ Na-CMC 

75/25 and 50/50 were 57 wt.% and 80 wt.%, respectively. The result of the test on 

biodegradable are shown in Fig. 1. In Fig. 1 is demonstrated biodegradable 

PVA/Starch polymer films before and after test. Similar results are obtained for PVA/ 

Na-CMC films. Therefore, similar results is not demonstrated. 
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a b 
Fig. 1 – Biodegradable polymer film: a –before test; b – after test 

 

The investigation of water vapor permeability for 24 hours of polymer films is 

shown that these films have high barrier properties (Fig. 2). The values of water 

vapor permeability for polymer films PVA/Starch 75/25 and 50/50 wt.% were from 

0.2 till 0.31 mg/m*h*Pa, respectively. For polymer films PVA/ Na-CMC 75/25 and 

50/50 these values were from 0.18 to 0.19 mg/m*h*Pa. The value of water vapor 

permeability for polymer film from initial PVA was equaled 0.2 mg/m*h*Pa. 
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Fig. 2 – Water vapor permeability of polymer films 

 

Thus, based on the investigation above, it might the conclusion that investigated 

films are biodegradable in a short time (90 days), completely. 

The values of the barrier properties (water vapor permeability) for investigated 

films are slightly different. In the case of PVA/ Na-CMC films, they are more 

highest. In our opinion, this phenomenon can be explained by the chemical structure 

of added biopolymers. The starch and Na-CMC have primary hydroxyl groups. The 

primary hydroxyl groups of the Na-CMC are more reactive than OH-groups of the 

starch. Therefore, the diffusion of water molecules though polymer films based on 

PVA/ Na-CMC is more hindered due to chemical interaction with primary hydroxyl 

groups of CMC. 
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Сьогодні перспективним є дослідження та одержання продуктів 

біотехнології, які здатні надавати імунокорегуючу дію. Серед таких продуктів 

виділяють сімейство лектинів, які мають великий потенціал в медицині.  

Лектини − це високоспецифічні білки, які зв'язуються з вуглеводами на 

поверхні клітин та відіграють вирішальну роль в різних біологічних процесах 

таких як клітинна передача сигналів, видалення глікопротеїнів з системи 

кровообігу, забезпечення міжклітинних взаємодій в імунній системі, 

диференціювання та націлювання білків на клітинні компартменти, і навіть в 

захисних механізмах господаря. Дуже важливим лектином є 

манозозв’язувальний білок (МЗБ), що здатен взаємодіяти із залишками манози 

на поверхні малегнізованих клітин, мікроорганізмів і гельмінтів, тощо [1].  

Манозозв’язувальний білок − є сироватковим патернрозпізнавальним 

рецептором вродженого імунітету людини. Зазначений гострофазовий білок є 

важливим у реалізації гуморальних механізмів вродженого імунітету, зокрема − 

нейтралізації, опсонізації та ініціації лектинового шляху активації системи 

комплементу. Окрім того, він сприяє запуску імунної відповіді на антигени [2]. 

Дефіцит МЗБ поширена в людській популяції імунодефіцитна патологія. 

Встановлено, що зазначену імунну дисфункцію виявляють у 5–10% населення. 

У деяких випадках для ефективної корекції патологічних імунодефіцитних 

станів необхідне застосування екзогенного манозозв’язуючого протеїну. 

Сучасна замісна імунотерапія при дефіциті МЗБ передбачає застосування 

свіжозамороженої збагаченої МБЗ плазми крові та препаратів МБЗ: виділеного 

з плазми донорів або рекомбінантного. Cаме тому виникла необхідність в 

удосконаленні вже існуючих та розробці нових технологій його одержання.  

У роботі розглянуто дві різні технології одержання манозозв’язуючого 

білка людини. Отримання даного цільового продукту з природних джерел в 

значних кількостях не є можливим, оскільки його концентрація у плазмі не 

перевищує десятків пікограм на мілілітр. Для одержання МЗБ 

використовуються рекомбінантні клітини-продуценти: бактерій (Escherichia 

coli), дріжджів (Pichia pastoris) та еукаріот (Chinese hamster ovary), 

трансформовані відповідними векторами, які «транспортують» ген МБЗ 

людини в клітину-продуцент.  
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Дуже важливим є підбір продуцента, правильний вибір методу 

перенесення гену MBL2 у клітину-продуцент, підбір поживного середовища 

для культивування, а також визначення оптимальних умов проведення процесу. 

На нашу думку, найбільш перспективними продуцентами є клітини вищих 

еукаріот, зокрема клітини яєчників китайського хом’ячка (CHO). 

Визначено, що для синтезу манозозв’язуючого протеїну людини 

оптимальним варіантом є створення системи експресії на основі клітинної лінії-

продуцента CHO (DG44) і плазмідного вектора pNOW1-hMBP (рис 1), що 

дозволить досягти високої продукції цільового білка (МЗБ)  54,1 мг/мл.  

 

 
Рис. 1 – Карта плазміди pNOW1-hMBP 

 

Плазміда pNOW1-hMBP характеризується наступними ознаками: містить 

регуляторний конститутивний промотор цитомегаловірусу (CMV); фрагмент 

ампліфікованої раніше кДНК, що кодує послідовність манозозв’язуючого 

протеїна людини; термінуючу та поліаденілюючу послідовність, яка зазвичай 

служить для збільшення тривалості транскрипції у еукаріот (BGP PolyA); 

послідовність, що кодує дигідрофолат-редуктазу; послідовність pUC18, що 

містить ген стійкості до метатрексату; ген стійкості до неоміцину (dNeo) [3].  

Застосування технології ампліфікації відповідного гену MBL2 (30 циклів 

ПЛР) забезпечує високий рівень синтезу манозозв’язуючого білка людини. 

Виділення та отримання очищеного рекомбінантного білка забезпечується 

процесами афінної хроматографії та гель-фільтрації. Саме двохступінчатий 

технологічний процес очищення забезпечує високий ступінь чистоти цільового 

продукту (> 98 %).  

Дуже важливим і перспективним напрямком для наступних досліджень є 

визначення біодоступності та безпечності даного цільового продукту для 

організму людини. 

 
Список літератури: 

1. Coelho L. C. Lectins, Interconnecting Proteins with Biotechnological/Pharmacological and 

Therapeutic Applications / L. C. Coelho, P. M. Silva, V. L. Lima et al. // Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine. – 2017. – №7. – С. 1–22. 

2. Takahashi K. Mannose-binding lectin and the balance between immune protection and 

complication / K. Takahashi // Expert Rev Anti Infect Ther.. – 2011. – №9. – С. 1179–1190. 

3. Patent US 7572890B2 United States, Recombinant Human Mannan-binding proteins / 

Nobutaka Wakamiya. ; Fuso Pharmaceutical Industries Ltd., Osaka.  Pr. d. 30.09.2005 ; ap. 

23.02.2006. 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 423 

УДК 546.175-323 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА                  

НЕКОНЦЕНТРОВАНОЇ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ 

 

 Є.С. ГЛІШИЧ 
1*

, Г.І.ГРИНЬ
2 

          
 
1
магістрант кафедри Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології, 

НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

 
2
професор кафедри Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології, 

доктор технічних наук, , НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

 
*
email:elenaglisic2@gmail.com 

 

Однією з найбільш широким спектром використання серед мінеральних 

кислот є азотна кислота. Сучасний етап розвитку азотнокислотної 

промисловості передбачає отримання розведеної азотної кислоти виключно 

окисненням синтетичного аміаку киснем із застосуванням різноманітних 

каталізаторів. 

Процес складається з 4 основних стадій: отримання оксиду азоту, 

окиснення NO до NO2 і його переробка в  азотну кислоту, відновлення NOX до 

азоту. Стадія окиснення аміаку в оксид азоту описується рівняннями [1]: 

 

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O +907,3 кДж,        

4NH3 + 4O2 = 2N2O + 6H2O +1104,9 кДж,     

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O +1269,1 кДж.  

       

Процес окиснення оксиду азоту у інші оксиди азоту та їх переробка в 

азотну кислоту представлена рівняннями: 

 

2NO + O2 = 2NO2 

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO 

 

У якості каталізаторів використовують сплави платини з родієм, паладієм. 

Вони мають високу (> 1500 °С) температуру плавлення. У виробництві азотної 

кислоти платино-родієві каталізатори застосовуються у вигляді сіток.  

Найбільш істотним параметром, що робить значний вплив на вихід оксиду 

азоту, є температура. Поява оксиду азоту на платино-родієвих каталізаторах 

спостерігається при температурах близько 300 °С. При подальшому підвищенні 

температури, вихід оксиду азоту збільшується. 

Максимальний вихід оксидів азоту спостерігається при 900 °С – 920 °С. На 

чистій платині він досягає 96 %, а на сплавах Pt-Rh та Pt-Pd – 99 %. 

Значно впливає на вихід оксиду азоту концентрація кисню в аміачно-

повітряній суміші. Використання аміачно-повітряної суміші  з максимально 

можливою концентрацією аміаку приводить до високого виходу оксиду 

азоту [2]. 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 424 

Підвищення тиску в процесі конверсії дозволяє збільшувати лінійну 

швидкість і напруженість каталізатора. Безсумнівний вплив на вихід оксиду 

азоту має лінійна швидкість газу. 

Оксиди азоту переробляють в розведену (неконцентровану) азотну кислоту 

за допомогою їх поглинання з газової фази водою, аміачною водою або 

розбавленою азотною кислотою. Для цього нітрозні гази охолоджують і 

направляють в поглинювальні башти або колони абсорбції, де відбувається 

окиснення NO і поглинання оксидів азоту, що утворилися. 

Оксиди азоту переробляють в розведену (неконцентровану) азотну кислоту 

по реакції [3]: 

 

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 + 127,73 кДж. 

 

Азотиста кислота малостійка і розкладається з утворенням азотної кислоти 

і окислу азоту по сумарній реакції: 

 

3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2O - 98 кДж. 

 

Сумарна реакція утворення азотної кислоти з урахуванням розкладання 

азотистої кислоти описується рівнянням: 

 

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO 

 

Далі нітрозні гази потрапляють на каталітичну очистку, де відбувається 

відновлення  оксидів азоту: 

 

6NO + 4NH3 = 5N2 + 6H2O + 1807,5  кДж, 

6NO2 + 8NH3 = 7N2 + 12H2O + 2732,1 кДж. 

 

Отже, важливими чинниками, що визначають високу швидкість утворення 

азотної кислоти, є проведення абсорбції під тиском при знижених температурах 

із застосуванням багатих за вмістом оксидів азоту нітрозних газів і створення 

умов для ефективнішого зіткнення газу з рідиною. 
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Стабільний розвиток паливно-енергетичного комплексу країни і поліпшення 

екологічної обстановки неможливо без вирішення проблеми утилізації 

золошлакових відходів (ЗШВ), які слід віднести до техногенної мінеральної 
сировини. На відміну від природних матеріалів ЗШВ згодом накопичується, а не 

виснажується, що обумовлює необхідність їх вивчення і залучення у виробництво. 

На сьогодні використання ЗШВ в Україні не перевищує 15 %, тоді як в США цей 
показник становить 80 %, а в країнах Європейського Союзу ‒ 92 %. Одним з 

найбільш цінних компонентів золи-виносу є алюмосилікатні порожнисті 

мікросфери, які можна розглядати як ресурсоцінний побічний продукт роботи 
підприємств паливно-енергетичного комплексу. В теперішній час золосфери 

разом із ЗШВ збираються у величезних об’ємах у шламонакопичувачах, що 

створює додаткові екологічні проблеми в регіоні. Втім золосфери є аналогами 

штучних скло- та керамічних мікросфер, які широко використовують для 
зниження густини та поліпшення тепло-, електро- та звукоізоляційних 

характеристик сучасних композиційних матеріалів. Комплексне використання 

ЗШВ сприятиме економії природних ресурсів, зниженню собівартості продукції та 
зменшує рівень забруднення навколишнього середовища. Пошук шляхів для 

надання золосферам нових функціональних властивостей є актуальним, оскільки 

дозволить розширити області їх ефективного використання. Перспективною в 
цьому сенсі є металізація поверхні склокерамічних золосфер з використанням 

методів хімічного осадження. Метою роботи є отримання функціональних 

металічних покриттів на техногенних мікросферах методом термолізу 
металоорганічних сполук. В роботі проаналізовано хімічний та 

гранулометричний склад золосфер підприємств паливно-енергетичного комплексу 

України. Отримані нові дані про морфологічні особливості техногенних золосфер, 
зокрема: товщину оболонки (60-70) мкм, її скловидний характер, наявність в 

оболонці в крупних (20-25мкм) і дріб-них (до 5мкм) сферичних пор, а також ознаки 

розсклування на її внутрішній поверхні Підготовка золосфер включала травлення 
в розчині гіпофосфіту натрію впродовж 15 хв, наступному промиванні водою та 

сушці в сушильній шафі при температурі 80 °С.  Наважку золосфер (50 г) 

зволожували розпиленням води та опудрювали солями, після чого засипали до 
тигля. Для осадження покриттів термолітичного вісмуту, міді та кобальту на 

поверхні золосфер використовували ацетат вісмуту Bi(CH3COO)3, тартрат міді 

(II) CuC4H4O6, оксалат кобальту (II) CoC2O4. Термообробку здійснювали в 
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муфельній печі при температурі 300 °С (що на 40-50 °С вище за температуру 

розкладання солей) з витримкою впродовж 15 і 30 хв. Для визначення впливу 

пічної атмосфери на склад покриттів випал проводили як в окислювальній, так і 

у відновлювальній атмосфері. Охолодження тигля здійснювали разом із піччю 
до кімнатної температури, після чого вивантажували зразки металізованих 

золосфер. Товщину термолітичних металопокриттів розраховували за 

показниками дійсної густини золосфер (2335 кг/см
3
), яку вимірювали 

пікнометричним методом та густиною осаджених металів (кобальту, вісмуту, 

міді). Визначена товщина покриттів (24-26 мкм), отриманих методом 

термолітичного осадження впродовж 30-ти хвилинної витримки при 
температурі 300 °С. Фазовий склад покриттів, отриманих в умовах 

оксилювального та відновлювального випалу, визначали з використанням 

рентгенофазового аналізу (РФА). Результати досліджень показали, що 
покриття, сформоване на поверхні золосфер в умовах відновлювального 

представлені переважно металевими  міддю,  вісумотом і кобальтом. Натомість 

до складу покриттів, отриманих в умовах окислювальної термообробки входять 
переважно оксиди міді, вісмуту і кобальту, що свідчить про інтенсивне 

окиснення часточок металів в покриттях, отриманого за окислювальних умов 

термообробки. Для визначення електрофізичних властивостей металізованих 
золосфер з використанням епоксидної смоли ЕД-20 були виготовлені зразки 

діаметром 30 мм та товщиною 5 мм. Для визначення діелектричних характеристик 

зразків використовували установку RLC Е7-8. Встановлено, що зразки, які містять 

металізовані золосфери, суттєво відрізняються за показниками ε і tg як від типового 

діелектрика (епоксидної смоли), так і від зразка, що містить золосфери без покриттів. 

Звертає на себе увагу підвищені показники діелектричних втрат зразків, що містять 

металізовані золосфери (tg = 0,5-3,4) у порівнянні із зразками золосфер без 

покриттів (tg = 0,075). Це свідчить про те, що при проходженні електромагнітної 

хвилі відбуватиметься нагрівання за рахунок розсіювання енергії хвилі, як це має 
місце для радіопоглинаючих металів, які піддаються дії  ЕМВ. Спираючись на 

результати досліджень, можна припустити, що високочастотне випромінювання, 

діючи на металізовані золосфери, викликає в металевому покритті молекулярні коли-
вання в результаті накладення змінного магнітного поля. Цей процес супроводжується 

перетворенням енергії електромагнітного випромінювання в тепло, яке розсіюється. 

В результаті проведених досліджень показана можливість використання 
технології металізації малих форм, зокрема золосфер, з використанням термолізу 

металоорганічних сполук. Отримані нові дані щодо властивостей золосфер, а 

також визначення можливості модифікації їх поверхні шляхом нанесення 

металопокриттів для надання спеціальних властивостей дозволить розширити 
області ефективного використання цього цінного техногенного матеріалу, 

зокрема при виробництві легких вогнетривів та покриттів, спецзасобів для гасіння 

пожеж та знешкодження радіаційних стоків АЕС, а також аерозолів, які при вибуху 
створюють завісу, що виключає попадання високоточних засобів ураження 

(самонавідних протиракетних комплексів) та створює умови для скритого відходу 

броньованої техніки.  
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Виробництво будівельної кераміки, зокрема стінової, є доволі енергоємним 

за причини вживання значних об’ємів високовартісного природного газу як 

основного виду технологічного палива. У зв’язку з цим актуальним є пошук 

альтернативних видів палива, до яких можна віднести вуглевмісні відходи 

збагачення вугілля. При їх використанні як паливної добавки має місце суттєва 

економія газу за рахунок теплоти згоряння вуглецю відходів, що покриває 

частину теплової енергії, необхідної для випалу. В той же час при використанні 

вуглевідходів існує проблема забезпечення доступу кисню до внутрішніх шарів 

напівфабрикатів при його випалі для максимально повного вигоряння вуглецю. 

Для її вирішення зазвичай збільшують тривалість випалу, що у вартісному 

відношенні нівелює переваги економії природного газу. Скоротити час випалу 

можна використанням в шихті окисників, що містять у своєму складі кисень, 

здатний виділятися у певному температурному інтервалі.  

Мета роботи – оцінка ефективності окислювальної дії різних неорганічних 

солей при їх використанні у паливовмісних шихтах та дослідження їх впливу на 

властивості отримуваної кераміки.  

Як окисники  досліджені солі NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2, NH4NO3, Fe(NO3)3, 

K2Cr2O7, як паливну добавку використано відходи вуглезбагачення кам’яного 

вугілля Дніпровського басейну з високим вмістом вуглецю (~40 мас. %), як  

глинисту основу мас використано неспікливий суглинок в кількості 85 мас. %. 

Кількість окисників в масі визначалася за даними термохімічних розрахунків, 

виходячи із заданого ступеня окиснення органічної частини відходів. 

За результатами аналізу властивостей керамічних зразків, отриманих за 

температури 950 С, встановлено, що найбільш ефективними окисниками є 

нітрати амонію, кальцію і натрію. Їх використання в більшій мірі мінімізує 

вміст залишкового вуглецю в матеріалах. Це свідчить про покращення 

вигоряння вуглецевого компонента шихт і позитивно відбивається на власти-

востях зразків. З використанням означених солей отримані зразки з водо-

поглинанням 22–25 %, морозостійкістю 15 циклів і межею міцності при стиску 

7,5–9,3 МПа, що для стінової кераміки відповідає марочності виробів М 75. При 

цьому використання окисників дозволяє виключити додаткові ізотермічні 

витримки, які традиційно використовуються для покращення вигоряння 

вуглецю паливовмісних шихт, і скоротити тривалість випалу.  
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Пневмонія – запальний процес інфекційного походження дихальних 

систем людини. Найчастіша причина бактеріальної пневмонії – пневмокок (S. 

pneumoniae). Вивчення глоткової мікрофлори виявляє носійство пневмококів у 

5-25% здорових людей [1]. Пневмонія, що викликає Streptococcus pneumoniae – 

проблема охорони здоров'я у всьому світі. В 2005 році ВООЗ опублікувала дані, 

згідно яким щорічно від захворювань, що викликають пневмококи, помирають 

1 600 000 людей, в тому числі 716 000 дітей у віці до п’яти років. 

Серйозною проблемою є ріст резистентності пневмококу до 

антибактеріальних препаратів, котрі найбільш широко використовують у 

клінічній практиці. Відбувається розповсюдження штамів, резистентних до 

пеніциліну, тетрациклінів, макролідів, хлорамфеніколу, ко-тримоксазолу [2]. 

Згідно з позицією ВООЗ «Вакцинація – єдина можливість запобігти 

розвитку пневмококової інфекції».  Наразі FDA схвалило два типи вакцин: 

пневмококову кон'югатну вакцину і пневмококову полісахаридну вакцину. Ці 

вакцини мають ряд недоліків і не завжди здатні забезпечити стійкий імунітет. 

 При створенні нової вакцини спиралися на індукцію сильної імунної 

відповіді з подальшим формуванням імунної пам'яті. Для цього центральне 

місце зайняли не полісахариди, а білки пневмококів, отримані з використанням 

методів молекулярної біології і рекомбінантних ДНК. В якості вакцинних 

кандидатів білкової природи використовувалися три поверхневих білка 

пневмококів: PsaA, PspA, Spr1895, а також флагелін у якості ад’юванта. 

Запропонована вакцина є безпечною та забезпечує стійкий іммунітет, за 

рахунок того, що білок вакцини складений з імуногенних епітопів кількох 

консервативних білків пневмококів, на які виробляється специфічна імунна 

відповідь з формуванням імунологічної пам'яті [1]. 
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Справжнє вино виготовляють тільки з винограду. Технічні сорти 

винограду, що йдуть на виробництво вин, повинні задовольняти особливим 

вимогам: добре накопичувати цукор, мати помірну кислотність, добре 

піддаватися переробці, дозрівати в різний час. Бродіння проводиться на чистій 

культурі винних дріжджів або на природних дріжджах. Якщо треба отримати 

сухе вино, то цукор зброджується повністю. При виробленні напівсолодких або 

солодких вин бродіння примусово зупиняють різними способами: 

спиртуванням, холодом або теплом [1]. 

Проблема удосконалення виробництва рожевих вин є актуальною через 

збільшення за останні роки попиту на слабоалкогольні напої, у тому числі і 

рожеві вина як в Україні так і в усьому світі. Це пов'язано із тим, що рожеві 

вина мають позитивні якості як білих, так і червоних вин [2]. 

Метою даної роботи є запропонування удосконалення технології 

виробництва рожевих вин. З цією метою запропоновано використання на стадії 

зброджуванні виноматеріалу нового штаму-продуценту Saccharomyces 

cerevisiae killer, який підвищує вміст складних ефірів, що є найважливішою 

ароматичною складовою рожевих вин, що в свою чергу приводить до 

покращання органолептичних показників продукту та підвищує економічні 

показники виробництва [3]. Результати досліджень показали, що, найбільш 

типові рожеві виноматеріали виходять при зброджуванні сусла з суміші білого і 

червоного сортів винограду в співвідношеннях 7: 3 і 6: 4 відповідно. В цілому 

склад ароматообразуючого комплексу рожевих виноматеріалів, отриманих 

бродінням різними штамами дріжджів раси ІОЦ, ідентичний для всіх зразків, 

різна лише масова концентрація тих чи інших компонентів. 

Таким чином запропоноване технічне рішення є економічно доцільним у 

виробництві рожевих вин. 
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Очистка стічних вод – одне з ключових питань екологічної повістки в 

Україні. Кожний рік з різних частин країни надходять новини про масові 

отруєння через погано очищену воду, про підвищення забрудненості 

поверхневих водойм через скидання стічних вод без попередньої очистки тощо. 

Ціллю даної роботи було проаналізувати можливість використання такого 

апарату як дисковий біофільтр у біотехнології очистки стічних вод. 

Біофільтр – це споруда, в якій стічна вода фільтрується через 

завантажувальний матеріал, вкритий біологічною плівкою (біоплівкою), що 

була створена колоніями мікроорганізмів [1]. 

Дискові біофільтри відрізняються від класичних тим, що їх завантаження, 

а саме диски, на яких у закріпленому стані знаходяться колонії мікроорганізмів 

(біоплівка), обертається. Схему дискового біофільтру зображено на рисунку 1.  

 
Рис. 1 – Дисковий біофільтр: 1 – стічна вода; 2…5 – пакети дисків, які обертаються;  

6 – очищена вода 

 

Диски із закріпленою біоплівкою є головною конструктивною особливістю 

даної споруди. Вони можуть досягати діаметру до 3 метрів, і товщини 1-3 см. 
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Також вони, для збільшення поверхні дотику зі стічною водою, для покращення 

закріплення мікроорганізмів та для створення анаеробних кишень для 

позбавлення від надлишкових N та S, можуть мати поперечні або повздовжні 

комірки, бути рифленими тощо. Диски повинні бути занурені у воду приблизно 

на 40 %. Аерація закріплених на них мікроорганізмів здійснюється обертанням. 

Дискові біофільтри бувають двох типів: із повздовжнім валом та із 

поперечними (ступеневими) валами. Від даної особливості головним чином 

залежить розмір апарату: у біофільтрах із повздовжнім валом диски можуть 

досягати діаметру до 3 метрів, а їх кількість лімітована потрібною 

ефективністю; у фільтрах із ступеневими валами діаметр дисків значно менший 

(до 1,5 м), кількість дисків у одному пакеті лімітується потребою так само як і  

кількість ступенів. В обох випадках може використовуватися декілька секцій 

даних апаратів.  

Головною небезпекою для дискового біофільтру, як і для будь якої іншої 

споруди, яка використовує активний мул чи біоплівку, є замулення – процес 

який характеризує відмирання активного мулу. Він може бути викликаний 

наступними причинами: велике навантаження на мікроорганізми (завелика 

концентрація забруднюючих речовин); завеликий час проходження води по 

апарату (зниження кількості кисню у воді); апарат що не розрахований на такі 

низькі/великі навантаження (занадто великий, чи малий апарат); занадто велика 

зануреність дисків у воду (недолік кисню у воді). 

Загалом головними перевагами дискового біофільтру, в порівнянні з 

іншими очисними спорудами, є [2]: компактність; висока інтенсивність, 

швидкість та ефективність очистки; простота та надійність у використанні; 

можливість індустріального виробництва тощо. Також до переваг можна 

віднести високу стійкість закріплених мікроорганізмів до перепадів 

концентрацій забруднюючих речовин. До недоліків даного апарату відносяться: 

низька продуктивність (до 1000 м
3
/добу) [1, 2]; складна, порівняно з іншими 

біофільтрами, конструкція; високий ризик деформації дисків (особливо для 

біофільтрів з повздовжнім валом). 

Таким чином, дискові біофільтри можна використовувати в екологічній 

біотехнології як елемент локальних (місцевих) очисних споруд – споруд які 

розраховані на очистку стічної води до 3000 м
3
/добу. Подібні споруди 

характерні для сіл, селищ, ферм, заводів тощо. Ще одним способом 

використання таких біофільтрів є модифікація деяких споруд біологічної 

очистки, наприклад центрального каналу окиснення (рос. центральный 

окислительный канал, ЦОК). Також дискові біофільтри можна використовувати 

як елемент біотехнологічної доочистки стічної води, яка вже пройшла основний 

етап – очистку у аеротенку.  
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Актуальність теми полягає у використанні ліпосомальної форми 

доксорубіцину гідрохлориду, що у 3–5 разів знижує загальні прояви токсичних 

реакцій. Включення ліпосомальної форми цього препарату до схеми терапії 

хворих з лімфомами та лімфогранулематозами підвищує загальний 

протипухлинний ефект; забезпечує пролонгованість дії і більш тривалої ремісії; 

проявляє високу ефективність у лікуванні хворих, що мають лікарську 

резистентність за типом численної лікарської резистентності; знижує 

кардіотоксичність та гематотоксичність, що пов’язані з використанням 

антрациклінових антибіотиків [1]. 

Метою дослідження було покращення схеми біотехнологічного одержання 

ліпосомальної форми доксорубіцину гідрохлориду, отриманого з 

трансформованих рекомбінантною ДНК клітин штаму Streptomyces peucetius та 

Е. coli [2].  

Описано технологію виробництва ліпосомального доксорубіцину за 

допомогою виготовлення термочутливих ліпосом [3] методом випарюванням в 

оберненій фазі з фосфоліпідів, пегильованого ліпіду та холестерину. Обрано 

трегалозу в якості нового кріопротектора за рахунок її стабільності та 

ефективного захисту ліпосом під час ліофільного висушування. 

Запропонований новий підхід у виготовленні ліпосом дозволяє отримувати 

готовий лікарський засіб (ЛЗ), що діє у зоні підвищеної температури 

безпосередньо в місці запалення, максимально діючи на пухлину та мінімально 

травмуючи здорові тканини; він дозволяє отримувати готовий ЛЗ з підвищеним 

вмістом антибіотику та високою стабільністю під час зберігання та при 

безпосередньому введенні в організм. 
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В промисловому і цивільному будівництві на сучасному етапі розвитку 

народного господарства велику роль грають полімерні композиційні матеріали 

(полімербетони) для виробництва конструктивних елементів (балки, плити та 

ін.), комунально-технічних та санітарно-технічних виробів (підвіконня, 

декоративні елементи тощо). Цей тип будівельних виробів різного призначення 

характеризуються комплексом високих міцнісних та експлуатаційних 

властивостей і має суттєву перевагу над традиційними будівельними 

матеріалами. 

На першому етапі розвитку цього напрямку будівельного полімерного 

матеріалознавства, як правило, при виробництві полімербетонів в якості 

сполучника використовувалися термореактивні полімери: на основі 

ненасичених поліестерів (наприклад, поліестер марки ПН-1), епоксидних 

гратчастих систем, фуранових високомолекулярних сполук, тощо. З точки зору 

технологічного, деформаційно-міцнісного та економічного аспектів найбільше 

застосування знайшли поліестерні ненасичені матеріали, що містять у своєму 

складі низькомолекулярну речовину (мономер) – стирен. Даний мономер 

характеризується високим рівнем токсичності, який виявляється як під час 

технологічного процесу формування полімербетонних виробів, так і їх 

експлуатації (особливо в невеликому обмеженому просторі) внаслідок дифузії 

стирену з композиту в повітря. Інші типи полімерних сполучників в 

термореактивних полімербетонах (фуранові, епоксидні та ін.) мають або 

невисокий рівень властивостей, або високу собівартість. 

Тому на другому етапі розвитку розробки полімербетонних будівельних 

композитів виникла нагальна потреба у використанні поліестерних полімерних 

систем, що не містять у своєму складі високотоксичного інгредієнта – стирену. 

Крім того, у багатокомпонентну композиційну систему (полімербетон на основі 

термореактивного сполучника) з метою підвищення рівня якості будівельного 

виробу необхідно вводити функціональні домішки, якісний і кількісний склад 

яких визначається експериментально. 
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В рамках даної роботи в якості полімерного сполучника в полімербетоні 

використовували розчин поліестеру з молекулярною масою ~ 3000 в 

диметилакрилаті триетиленгліколю. Концентрація поліестеру в товарному 

продукті знаходиться в межах 30 – 40 мас. %, що забезпечує раціональні 

властивості полімербетонної суміші на стадії формування будівельного виробу 

(наприклад, плинність) та високий рівень деформаційно-міцнісних та 

експлуатаційних параметрів після остаточного структурування 

реакційноздатних компонентів термореактивної композиційної системи.  

В деяких випадках для поліпшення реологічних властивостей на підставі 

експериментально проведених досліджень доцільно збільшувати на 5 - 10 мас. 

% концентрацію рідкої реакційноздатної фази – диметилакрилата 

триетиленгліколю. При цьому рівень міцнісних та експлуатаційних параметрів 

будівельних виробів на основі термореактивних полімербетонів повинен 

відповідати нормативним вимогам галузі, в якій використовується даний виріб. 

В роботі проведені експериментальні та розрахунково-теоретичні 

дослідження (у випадку формування поліфракційної твердої фази композиту з 

максимальним коефіцієнтом ущільнення) для визначення якісного і кількісного 

складу органічних і неорганічних інгредієнтів для розробки термореактивних 

полімербетонів, які використовуються в якості конструкційних елементів в 

промисловому (балка) та цивільному (підвіконня) будівництві.  

Визначено раціональний склад полімерного композиційного матеріалу для 

обраних типів готових (товарних) будівельних виробів. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

використання комплексної системи (ініціатор, прискорювач, тощо), що 

забезпечує структурування реакційноздатних компонентів полімербетону в 

діапазоні низьких температур (10 – 30 
о
С) з високим ступенем конверсії (не 

менше 98 %). При цьому особливу увагу приділяли важливому технологічному 

фактору – часу гелеутворення реакційноздатної системи при формуванні 

конкретно обраних будівельних виробів з термореактивного полімербетону з 

урахуванням технічних параметрів стандартного технологічного обладнання на 

сучасних передових підприємствах у цій галузі. 

В роботі запропоновані конкретні функціональні полімерні модифікуючі 

інгредієнти для покращення деяких властивостей безстиренових 

полімербетонів. Експериментальними і розрахунково-теоретичними методами 

визначені оптимальні молекулярні маси, концентрації модифікаторів та рівень 

термодинамічного суміщення обраних функціональних полімерних домішок з 

органічними компонентами безстиренового термореактивного полімербетону. 

Проаналізовано вплив функціональних полімерних модифікаторів на 

комплекс базових властивостей конкретних будівельних виробів з даного типу 

полімербетонної суміші. Сформовані варіаційні ряди (в порядку збільшення) 

ефективності впливу кожного функціонального модифікатора на деякі базові 

властивості виробів з полімербетонних композиційних систем на основі 

термореактивного поліестерного безстиренового сполучника, які рекомендовані 

для практичного використання. 
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Серед найважливіших проблем харчування сільськогосподарських тварин 

проблема нестачі повноцінного білка, дефіцит якого призводить до перевитрат 

кормів та погіршення здоров’я тварин, залишається найбільш актуальною [1]. 

Добавка в раціон тварин кормових дріжджів компенсує неповноцінність білків 

зернових. На даний час налагоджено виробництво кормів до складу яких 

введено інактивовану біомасу дріжджів роду Candida, які здатні рости на 

багатьох субстратах [2]. Але об’ємів виробництва повноцінних кормів, що 

випускаються на теренах України, недостатньо для забезпечення поголів’я 

худоби, тому фермери вимушені купувати дорогу продукцію з-за кордону. 

Тому розробка та впровадження у виробництво більш дешевої вітчизняної 

продукції є актуальним завданням для науковців та виробників.  

На основі патентного пошуку обрано спосіб удосконалення біотехнології 

виробництва білково-вітамінного корму на основі культури інактивованих 

дріжджів Candida utilis ВСБ–651 за рахунок використання в якості сировини 

відходів сільських господарств. Запропоновано проводити попередній процес 

спиртового зброджування стоків за допомогою дріжджів-цукроміцетів з 

наступним відділенням рідкої частини суспензії, та використання її в якості 

додаткового джерела живлення на основній біотехнологічній стадії при 

культивуванні кормових дріжджів Candida utilis [3]. Таким чином, поряд з 

впровадженням у виробництво білково-вітамінного корму, стала можливою 

повна утилізація стоків ферм за рахунок відокремлення від збродженої 

суспензії цукроміцетів, а стічні води відповідають європейським вимогам. 
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Бренді – це збірна назва міцних алкогольних напоїв, що виготовлені з 

дистиляту будь-якого виноградного вина або зброджених плодово-ягідних 

соків, з їх подальшою витримкою. На сьогоднішній день існує величезна 

кількість різноманітних видів цього продукту. 

Актуальність данної теми полягає у постійному зростанні попиту на 

споживання якісних алкогольних напоїв. 

Так як, виробництво бренді, зокрема, його витримка, є одним з найбільш 

складних і дорогих напрямків виноробства, мета проекту - вдосконалення 

технології для поліпшення органолептичних та фізико-хімічних показників. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі виробництва бренді 

виноградного ординарного, який включає дистиляцію коньячних 

виноматеріалів на перегінних установках, витримку отриманого коньячного 

спирту у резервуарах з дубовою клепкою, купажування, післякупажний 

відпочинок, фільтрування, розлив, згідно з корисною моделлю, перед 

відправкою на дистиляцію коньячні виноматеріали після органолептичної 

оцінки та фізико-хімічного аналізу егалізують, окремо готують цукровий сироп 

і цукровий колер звичайний або спиртований, пом'якшену воду – з питної води 

шляхом зменшення жорсткості до рівня не більше 0,36 моль/м3 за допомогою 

іонообміну або/та зворотного осмосу, для доведення до необхідних кондицій до 

складу купажу вводять пом'якшену воду, цукровий сироп та цукровий колер, 

тривалість післякупажного відпочинку становить не менше 30-ти діб від дня 

проведення купажу, після купажного відпочинку здійснюють обробку бренді 

виноградного холодом за висновком лабораторії при температурі мінус 8 - 

мінус 15 °C протягом не менше 3-х діб з наступною холодною фільтрацією при 

температурі охолодження, а перед розливом проводять контрольну фільтрацію. 
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Рак шийки матки на сьогодні є однією з найбільш розповсюджених 

злоякісних пухлин у жінок. В Україні частота захворювання становить близько 

9 тисяч випадків на 100 тисяч населення. Причиною онкологічних захворювань, 

зокрема раку шийки матки є вірус папіломи людини (ВПЛ) [1].  

ВПЛ – це віруси, що викликають папіломи, кондиломи, дисплазію, рак 

шийки матки або передракові патологічні стани [1].  

Зараз в Україні використовуються дві вакцини проти ВПЛ типу 16 та 18, 

які пройшли всі клінічні випробування і довели свою ефективність. Вважається, 

вакцини більш дієві, якщо вакцинація проводиться до впливу ВПЛ (найкраще 

до першого сексуального контакту). Ці вакцини не лікують ВПЛ або хвороби 

пов’язані з ВПЛ, але використовуються в профілактичних цілях і дозволяють 

запобігти розвитку онкологічних захворювань [1].  

Вакцина для профілактики ВПЛ – рекомбінантна, виготовлена з 

високоочищених неінфекційних вірусоподібних часток основного білка L1 

оболонки ВПЛ 16 і 18 типів. Вірусоподібні частки не містять вірусної ДНК, 

тому вони не можуть інфікувати клітини, але вони викликають імунну 

відповідь та формують клітинну імунну пам’ять[1, 2].  

Метою дослідження є удосконалення біотехнологічної схеми виробництва 

вакцини проти ВПЛ.   

Для отримання рекомбінантних білків HPV представлені приклади 

використання дріжджів Saccharomyces cerevsiae, які є міжнародно визнаними 

безпечними та здатними до вироблення великої кількості білка в нативній 

конформації. Проте недоліком є нестабільність рекомбінантних клітин, що 

пов’язана з відносно високою частотою втрат автономної плазміди при поділі 

клітин. Також відоме отримання рекомбінантних білків HPV з використанням 

рекомбінантних штамів-продуцентів білка HPV16-L1 Pichia angusta BKMY-

2988D та HPV18-L1 Pichia angusta Y-2989D. Ці штами мають високу 

продуктивність, але не забезпечують отримання оптимального антигену. 

Можливе одержання вакцини проти ВПЛ з використанням дріжджів Hansenula 

polymorpha. Перевагою даного штаму є можливість отримання стабільно 

високого рівня синтезу цільового білка без порушення ефективності його 
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укладки. Використання експресійних касет з двома різними промоторами 

(MOX та DAK) забезпечує велику рівномірність синтезу продукту в процесі 

культивування [2].   

Білки HPV16-L1 та білки HPV18-L1 отримують окремо, в 2 біореакторах. 

Отримують плазмідний вектор paM547, що містить рекомбінантний ген 

DAK-HPV16-L1 і селективний маркер ген LEU2 Saccharomyces cerevsiae [2]. 

Фрагмент ДНК DAK-HPV16 і препарат плазміди гідролізують 

рестриктазами BsrGl і Hindlll. Отримані препарати фрагменту ДНК з 

рекомбінантним геном і плазміду вносять в реакційну суміш для проведення 

«зшивання». Після інкубації з Т4 лігазою протягом 2 годин, 2 мкл реакційної 

суміші використали для трансформації штаму Escherichia coli. З декількох 

трансформатів виділили плазмідну ДНК. На основі рестрикційного аналізу 

відбирають плазміду з фрагментом DAK-HPV16[2].  

Аналогічно отримують плазмідний вектор pKAM539A, що містить 

рекомбінантний ген MOX-HPV16-L1 і неповний ген – селективний маркер 

TRP3 Hansenula polymorpha [2]. 

Здійснюють культивування рекомбінантних клітин Hansenula polymorpha, 

що містять дві експресійні касети (одна з промотором МОХ, ін. – з DAK) в два 

етапи. На першому етапі при температурі 30°С нарощують біомассу в 

культуральному середовищі, що складається з 4 % дріжджового екстракту, 2 % 

бактопептону і 4 % гліцерину. Приблизно через 28–32 години ферментації 

додають індуктор до концентрації 0,5–0,8 % і підтримують на цьому рівня  

48–72 години [2].  

Після ферментації рекомбінантних клітин білок HPV16-L1 та білок 

HPV18-L1 виділяють згідно з методикою. Клітини з культуральної рідини 

осаджують центрифугуванням при 4000 g протягом 15 хвилин при 4°С. Для 

видалення основної маси нецільових білків і виділення антигену отриманий 

екстракт насичують сульфатом амонію до 45 % і далі осаджені білки 

центрифугують при 1200 g протягом 30 хвилин. Фракції, які містили антиген, 

концентрують ультрафільтрацією, розділяють за допомогою зонального 

центрифугування та очищають за допомогою гель фільтрації. Чистоту 

отриманого таким чином білка визначають методом електрофорезу [2].   

Одним з найбільш ефективних є біотехнологічне одержання за допомогою 

штаму дріжджів Hansenula polymorpha. Це обмежений вид дріжджів, які 

використовують метанол та Карбон в якості єдиного джерела енергії [2]. 

Перевагами даної технології є [1]: отримання вакцини з підвищеною 

імуногенністю; можливість контролювати відсутність мутацій в експресованих 

генах; зниження енерго- та капіталовитрат [1]. 
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Аналіз вітчизняної і зарубіжної науково-технічної та патентної літератури 

з питань теплообміну та енергозбереження в житлових та промислових 

будівлях показав, що вагомий внесок в вирішення цієї проблеми належить 

використанню енергозберігаючого/низько емісійного скла. В  результаті цього 

виявляється зацікавленність до виготовлення енергозберігаючого скла. За мету 

ставиться максимальне збереження теплової енергії внутрішнього середовища 

за рахунок селективного пропускання світлових хвиль обмеженого діапазону. 

Більшість технологій виробництва пов’язані з нанесенням відповідного 

покриття на поверхню скла, яке істотно дозволяє скоротити тепловтрати 

приміщення [1]. 

Порівняльний аналіз технологій одержання флоат-стекол з низько 

емісійними «твердим» (Low-E) та «м’яким» (Double Low-E) покриттями, або К- 

та І-стекла відповідно, дозволив зробити заключення, що в теперішній час 

найбільше поширення мають саме І-стекла, на які наносять низько емісійне 

покриття переважно методом вакуумного магнетронного напилення [2]. 

Зазначені  покриття мають суттєвий недолік – низьку механічну міцність, 

що не дозволяє використовувати такі стекла при одинарному освітленні.  Тому 

мета даної роботи полягала у розробці оптимального технологічного режиму 

одержання І-скла зі зміцненим м’яким багатошаровим покриттям. 

Енергозберігаюче/низько емісійне скло – це високоякісне листове скло з 

дуже тонким оксидно-металевим покриттям, якому властива низька здатність 

до випромінювання (емісії) та поглинання довгохвильового теплового 

випромінювання. 

Забезпечення високої якості І-скла можливо тільки виконанням комплексу 

заходів – виробництво якісного листового скла, на яке наноситься низько 

емісійне багатошарове покриття, забезпечення сталого процесу скловаріння за 

рахунок використання вогнетривкої футеровки скловарної печі, розробка 

технологічних режимів нанесення якісного покриття. 

В роботі представлено огляд існуючих технологічних прийомів одержання 

якісного низько емісійного скла флоат-методом, в тому числі оптимізацію 

складу сировинних матеріалів.  
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Встановлено оптимальний склад сумішей піску. Створено математичні 

моделі, що визначають вміст заліза в залежності від гранулометричного складу 

піску. 

З’ясовано вплив стану вогнетривкого покриття на кількість дефектів, які 

утворюються в процесі скловаріння. 

Розроблено склад багатошарового покриття для низько емісійного скла. 

Пошарова структура покриття представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

Рис. 1 – Структура шарів сонцезахисного покриття 

 

В якості адгезійного шару використовували SnO2, далі використовується 

функціональний шар срібла, що відбиває світло,  далі затемнюючі шари, які 

містять хром та захисний шар, який складається з силіцій нітриду. За рахунок 

регулювання витрат балансіровочного газу створено шари різної товщини та 

різної насиченості киснем, що відповідно надало виробам різного забарвлення. 

Коефіцієнт теплопередачі свідчить про якісний теплозахист в складі готового 

виробу – склопакету. Використання захисного шару дозволяє надати покриттю 

міцності, яка задовольняє виробників склопакетів. Отже, розроблене покриття 

надає склу гарних споживчих та технологічних властивостей і є більш 

дешевим, ніж зарубіжні аналоги. 
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Вироби зі склопластику з кожним роком набувають все більшого 

розповсюдження. Особливе місце серед них займають порожнисті 

склопластикові вироби круглого перетину. У вигляді труб вони 

використовуються для транспортування води, нафти, газу, агресивних 

середовищ під дією високого тиску та як конструкційні елементи. 

Перспективним та найменш дослідженим є метод косошарого поздовжньо-

поперечного намотування (КППН), який може бути здійснений у 

безперервному та періодичному виконанні. Періодичний метод намотування 

використовується при отриманні склопластикових виробів з підвищеними 

вимогами до експлуатаційних характеристик. 

У останні роки безперервних метод КППН, а саме вплив технологічних 

параметрів на вихідні характеристики склопластикових виробів, детально 

досліджується, однак періодичний метод, за допомогою якого отримуються 

вироби з підвищеними характеристиками майже не досліджено. Метою 

досліджена є встановлення залежності експлуатаційних та технологічних 

характеристик готових склопластикових виробів від температурних режимів їх 

одержання. 

У ході дослідження було вивчено вплив таких температурних показників 

процесу одержання склопластикових виробів на їх характеристики, як 

попередній підігрів полімерного компаунду та скляного наповнювача (окремо 

наповнювача, який вкладається у поздовжньому та поперечному напрямах), 

температура оправки, на якій формується виріб, перед початком намотування, 

температура у ванні для просочення наповнювача полімерним компаундом та 

температурний режим структурування склопластикового виробу. Для 

визначення впливу обрано наступні технологічні та експлуатаційні 

характеристики склопластикових виробів: вміст полімерного компаунду, його 

ступінь структурування та руйнівна напруга при розтягу у поздовжньому та 

поперечному напрямах. 

 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 442 

Попередній підігрів вихідної сировини поступово відбувався від 20 
0
С з 

кроком кожні 10 
0
С до значення температури при якій технологічний процес 

одержання склопластикових виробів переставав відповідати технологічним 

вимогам (життєздатність полімерного компаунду та інтенсивність процесу 

структурування). Таким чином максимальна температура, до якої можливо 

попередньо підігрівати полімерний компаунд, становить 60 
0
С, так як при 

більшій температурі полімерний компаунд починає інтенсивно структуруватися 

ще на етапі просочення наповнювача та унеможливлює процес одержання 

виробів. Найбільший вплив на технологічні та експлуатаційні властивості 

виробів відбувається при зміні температури попереднього підігріву 

полімерного компаунду від 20 до 50 
0
С. Подальше підвищення температури 

майже не впливає на властивості виробів. Також слід зазначити, що вироби з 

більш низькою температурою попереднього підігріву полімерного компаунду 

мають більшу нерівномірність властивостей виробу у зоні початку та 

закінчення намотування. Це пов’язано з тим, що полімерний компаунд під час 

намотування починає підігріватися у ванній для просочення та на оправці, та 

тим самим підвищувати якість отриманого виробу. При температурі 

попереднього підігріву полімерного компаунду 50-60 
0
С вироби мають 

стабільні властивості по усій довжині намотування. 

Максимальною температурою попереднього підігріву наповнювача є      

70-90 
0
С. Даної температури достатньо для підвищення властивостей 

отриманого виробу та не призводить до видозмінення замаслювача, який 

відповідає за суміщення наповнювача та полімерного компаунду. Виявлено, що 

більший вплив має підігрів наповнювача, який вкладається у поздовжньому 

напрямі. Це пов’язано з тим, що він потрапляє безпосередньо на оправку, де 

формується виріб, тоді як наповнювач, який вкладається у поперечному 

напрямі, перед потраплянням на оправку проходить через ванну для 

просочення, де під дією теплообміну з полімерним компаундом набуває 

необхідної температури. Дослідження встановили, що оптимальною 

температурою підігріву ванни для просочення має дорівнювати 40-50 
0
С. 

Збільшення температури призводить до структурування полімерного 

компаунду безпосередньо у ванні, а не на оправці, а зменшення – до збільшення 

вмісту полімерного компаунду у готовому виробі та погіршенню 

експлуатаційних характеристик. Найменший вплив на експлуатаційні 

властивості серед представлених факторів має попередній підігрів оправки, 

однак він суттєво впливає на технологічні властивості отриманого виробу. Це 

пов’язано з тим, що процес просочення, який відповідає за якість виробу, 

головним чином відбувається у ванні для просочення, а не на оправці, однак 

недостатня температура оправки призводить до погіршення відводу надмірної 

кількості компаунду та його перевитратам. Процес структурування вивчався у 

діапазоні температур 100-160 
0
С. Оптимальною температурою обрано 130-140 

0
С, так як при її зменшенні значно збільшується тривалість структурування, а 

при більшій температурі, за рахунок появи внутрішніх напруг, зменшуються 

експлуатаційні характеристики виробу. 
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З точки зору термічного оброблення тарне скло відноситься до класу 

важких ок-сидних систем, технологія виробництва яких характеризується 

значним числом взаємопов`язаних параметрів, що впливають на їх фізико-

хімічні властивості. У зв`язку з цим дослідження ролі кожного чинника 

потребує проведення великого числа синтезів. Підвищити ефективність 

дослідження, зменшити число синтезів можливо при проведенні попередніх 

розрахунків кількісно вимірювальних властивостей скла в залежності від 

факторів, які впливають на ці властивості. 

Швидкість та час склоутворення й хімічний склад впливають на в`язкість, 

міцність і щільність. Тривалість розчинення зерен кварцу тим менше, чим 

нижче значення цих властивостей, оскільки висока в`язкість і великий 

поверхневий натяг утрудняють дифузію й погіршують змочування тугоплавких 

компонентів шихти легкоплавкими розплавами 3, 7. 

В`зкість скломаси дуже впливає й на швидкість просвітлення. Остання 

зростає з підвищенням кількості компонентів, які знижають в`язкість скла 3,7. 

В`язкість скломаси залежить від темератури й хімічного складу. Найбільш 

впливає температура. По мірі її зменшення в`язкість швидко підвищується, 

особливо в інтервалі температур, де скло формується й виробляється 3. 

Склад скла впливає на в`язкість не менше, ніж температура, та значно 

складніше.  

Оскільки в`язкість скломаси є визначаючою характеристикою, від якої 

залежить інтенсивність процесу скловаріння на більшості стадій, починаючи з 

моменту з`явлення рідкоїфазі в шихті, то в цьому дослідженні вона й була 

прийнята за головний орієнтир при оцінці температури варіння в залежності від 

складу. 

Теоретичний пошук перспективних складів скла здійснюється шляхом 

розрахунку в`язкості за методом  М.В.Охотіна 39. 
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М.В. Охотін розробив спосіб розрахунку в`язкості силікатних стекол, які 

містять SiO2, Al2O3, MgO, CaO й Na2O, причому Na2O  повинно бути 12 - 16 

ваг.%, Al2O3 й MgO - по 0,5 ваг.%, CaO – 5-12 ваг.%, залишок - SiO2. 

 Для досягнення поставленої мети в системі Na2O- MgO- CaO-Al2O3 - SiO2  

змінювали відношення компонентів: SiO2 - від 71 до 72,75 ваг.%, Al2O3  - від 1 

до 2 ваг.%, CaO - від 8 до 10 ваг.%, MgO - від 3 до 4 ваг.%, Na2O - від 13 до 13,6 

ваг.% та розраховували ізов`язкість температури при lg=3, 4, 5 одержаних 

складів. В`язкістні характеристики вихідних складів стекол зведені в таблиці 

2.1. 

Таблиця 2.1 - Ізов`язкістні температури вихідних стекол за різних 

логарифмів в`язкості 

 

№ 

п/п 

Вміст оксидів, мас. % Значення температур, 
о
С 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O SO3 lg=3 lg=4 lg=5 

1 71,1 1,8 9,2 4,0 13,6 0,3 1198 1029 917 

2 71,3 1,8 9,0 4,0 13,6 0,3 1200 1031 918 

3 71,5 1,8 9,0 4,0 13,6 0,3 1205 1034 921 

4 71,7 1,8 9,0 4,0 13,4 0,3 1210 1038 924 

5 71,9 1,8 9,0 4,0 13,2 0,3 1215 1041 927 

6 72,1 1,0 10,0 3,0 13,6 0,3 1187 1019 909 

7 72,0 2,5 8,0 3,6 13,5 0,3 1162 902 878 

8 72,75 1,01 8,56 3.53 13,59 0,5 1130 874 851 

 

За в`язкістні характеристики для подальшого дослідження були обрані наступні 

склади скла: № 3; 7; 8 (таблиця 2.1). Після їх коректування й уточнення 

створено три нових слади, які далі наводяться під номерами: 1; 2; 3  
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 Одним з важливих напрямків застосування органічних люмінофорів є їх 

використання в якості люмінесцентних складових денних флуоресцентних 

пігментів (ДФП) в різних полімерних основах.  

 В першу чергу ДФП застосовуються при виробництві емалевих, художніх і 

поліграфічних денних флуоресцентних барв (ДФБ). Ці пігменти і барви завдяки 

високій яскравості, використовуються в тих випадках коли необхідно 

збільшити чіткість і дальність бачення.  

 Найбільш поширеними пігментами у світі являються 

меламінотолуолсульфамідформальдегідні. (МТСФ-олігомери). 

 Поліефірні ДФП, наприклад на основі триметилолпропанфталевого 

олігомеру, використовуються для забарвлення пластифікованого 

полівінілхлориду, в люмінесцентних композиціях для картографії тощо. 

 Пігменти на цих основах мають деякий недолік. Випускна форма дозволяє 

отримувати їх з розміром часток 5-10 мкм. А це обмежує, в деяких випадках, 

можливість застосування. 

 Поліакрилатні пігменти, які синтезовані емульсійною полімеризацією 

дають можливість зменшити розмір часток до 1 мкм і менше. Такі пігменти 

підходять при розробці композицій для офсетного друку.  

 Якість пігментів на будь якій основі залежить від органічного люмінофору, 

який введений в полімерну матрицю. Для отримання пігментів жовтого, 

жовтогарячого, червоного та зеленого з високими колориметричними 

характеристиками важливу роль відіграє жовта люмінесцентна складова. Для 

розробки ефективних пігментів використовувались люмінофори різних класів: 

3-метоксибензантрон, астразон, похідні 1,8-нафтоілен-1’,2’-бензімідазолу тощо. 

Однак отримані пігменти не володіли високими колориметричними 

властивостями. Це пов’язано з тим, що вони не мали в своїй структурі активних 

угрупувань, які могли би вступати в взаємодію з полімерною матрицею. В 

цьому випадку утворювався твердий розчин люмінофору і люмінофори не 

проявляли в повній мірі свої можливості.  

 Більш ефективним виявився фенілімід 4-амінонафталевої кислоти (ФАНК) 

(рис. 1). Однак, його стійкість до дії світла була ще низька [1]. 
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Рис. 1 –  Фенілімід 4-амінонафталевої кислоти 

 

 Більш ефективними, в порівнянні з ФАНК виявились гетероциклічні 

похідні нафталевого ангідриду, які в своїй структурі мали активні аміно- і 

гідроксигрупи (рис. 2-4) [2,3]. 
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Рис. 2 – 4-морфоліно-N-

амінонафталімід 

Рис. 3 – 4-морфоліно-N-(β-

гідроксіетил)-нафталімід 

 

Рис. 4 – 4-морфоліно-                        

N-(β-гідроксипропіл)-                   

нафталімід 

 

 Застосування цих люмінофорів призвело до підвищення колориметричних 

характеристик (яскравість, кольоровий тон, чистота кольору). Окрім цього 

значно підвищилась стійкість до УФ-опромінювання. Таке рішення призвело до 

розширення областей використання нових ДФП [4-6]. 

 Висновки: Використання таких похідних дозволяє отримувати асортимент 

денних флуоресцентних пігментів від жовто-зеленого до червоного кольорів.  
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Одна з тенденцій синтезу нових похідних існуючих противірусних 

препаратів орієнтована на створення нового, більш ефективного препарату.  

Формазани представляють собою важливий і особливий клас органічних 

речовин. Їх хімічні властивості та сфери застосування привернули до себе увагу 

багатьох науковців та дослідницьких груп. Біологічне і промислове 

застосування формазанів починається від використання їх в якості аналітичних 

реагентів та барвників, і закінчується, насамперед цікавим для нас, 

застосуванням у фармакології. Адже різні формазани проявляють різні 

біологічні активності – антиоксидантні, противірусні, протимікробні, 

обезболюючі, протизапальні, протисудомні, анти-ВІЛ, протитуберкульозні, 

антигельмінтні та інші властивості. Це робить клас формазанів перспективним 

для синтезу та дослідження. 

Метою даної роботи є синтез гідразонів і формазанів з замісниками різної 

природи в альдегідній частині молекули, дослідження впливу замісників на 

протікання реакції при отриманні гідразонів, вивчення біологічної активності 

синтезованих формазанів. 

Однак гостро стоїть проблема лікування людини після хірургічних 

втручань або після опікових травм. Перепоною цього є деякі бактерії, які 

заважають загоюванню поранених місць та не дають можливості скорішого 

одужання людини.   

Як показали закордонні дослідження [1,2], деякі формазани являються 

перспективними для боротьби з наступними культурами: P. Aerugеnosa, E. coli, 

S. aureus, B. subtilis, C. albicans.  

Слід відзначити, що будова вихідних продуктів, наявність замісників, які 

можуть впливати на протікання реакції за рахунок просторової дії або 

утворення внутрішньомолекулярних зв’язків (ВМЗ) завжди повинні 

враховуватися при розробці методики отримання нових похідних в будь якому 

класі органічних сполук. Ці фактори були нами прийняті до уваги при розробці 

методик отримання як гідразонів, так і формазанів. 

В роботі синтезовані нові гідразони і формазани та вивчений бактеріо-

статичний ефект синтезованих формазанів [3,4], який наведений в таблиці 1.  
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Таблиця 1 – Бактеріостатичний ефект синтезованих формазанів 

Формазан Зона затримки мікробної діяльності, мм 

Культура 

P.aerugi-

nosa 

E.coli S.aureus B.subtilis C.albicans 

N NH

NN

SO
3
H

O
2
N

NO
2

O
2
N

 

19 21 22 17 22 

N NH
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3
H

OMe

NO
2

O
2
N

 

21 22 23 18 21 
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OMe
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N NH

NN
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3
H

N(CH
3
)
2

NO
2

O
2
N

 

23 23 24 21 22 

Std - cтандартна доза 

препарату  

21 22 20 21  

21 

 

 Висновки: Синтезовані нами формазани проявляють гарну антимікробну 

дію у порівнянні з стандартною дозою препарату ципрофлоксацину, а два 

останні зразки взагалі перевищують його показники. 
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Асортимент продукції сучасних молочних заводів України відрізняється 

великою різноманітністю. Ця продукція виробляється по знову розробленим 

Технічним Умовам, що дозволяє поряд з натуральним молоком застосовувати в 

технології рослинні масла, транс-жири, кондитерські та смакові добавки та ін. 
Для миття технологічного обладнання, приміщень і тари використовуються 

сучасні синтетичні миючі засоби. Все це змінило склад стічних вод, в яких 

з'явилися компоненти, не властиві їм раніше. До таких компонентів відноситься 

сироватка, яка раніше використовувалася для годування с / г тварин, а зараз 

практично в повному обсязі надходить в локальні очисні споруди (ЛОС) 1. 

Стічні води молочних підприємств характеризуються високим вмістом 

органічних речовин (3г ХСК/л), а при скиданні сироватки в ЛОС концентрація 

органіки в них стає значно більше (6-8г ХСК/л) 2. Традиційна система 

біоочистки молочних заводів (первинний відстійник - аеротенк - вторинний 

відстійник), не розрахована на настільки інтенсивне навантаження. Крім того, 

присутність сироватки в стічних водах негативно впливає на біоценоз 

активного мулу аеротенків, викликаючи вибухове зростання нитчастих 

бактерій, які різко збільшують плавучість активного мулу, внаслідок чого він 

виноситься з вторинних відстійників і гине. Це явище стало серйозною 

проблемою молочної промисловості, і потребує вирішення 3. 

В даний час розроблені рекомендації для очищення зазначених стоків, які 

включають ряд системних кроків. В першу чергу слід припинити залпові скиди 

сироватки в загальний стік; вводити її дозовано, пропорційно витраті стоків. 

Необхідні також попередня (механічна очистка, усереднення) і фізико-хімічна 

очистка із застосуванням хімічних реагентів (коагулянти, флокулянти). 

Доповнення реагентної очистки напірною флотацією дозволить значно знизити 

навантаження на біологічні очисні споруди та істотно збільшити ефективність 

очищення. За розрахунками вона складе 95% по зважених речовинах і жирам, 

до 75% - по БСК. 
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Молочна продукція займає велику частину харчового ринку України. На 

формування ринку впливають внутрішні та зовнішні чинники. До внутрішніх 

чинників відносять середній удій молока в день, кількість корів у поголів’ї, 

ріень сучасності технологій на тому чи іншому молоко підприємстві. А до 

зовнішніх належать стан економіки в країні, якої політики (фіскальної та 

аграрної ) притримується держава, статус країни в Європі (входить чи ні ця 

країна до країн нон – грата). З 2014  - 2015 року спостерігається деякий спад на 

ринку молочної сировини. Через це відбулося перенасичення українського 

ринку молочною продукцією, за рахунок чого цін на продукцію різко впали. На 

даний момент спостерігається поступове повернення до попередніх об’ємів 

виробництва, що дає можливість вийти з молочної кризи. [4,5]. 

Багато українців вживають кисломолочні продукти щоденно. Одним з 

таких продуктів масового споживання є сир кисломолочний. Згідно з ДСТУ 

4554 сир кисломолочний – це кисломолочний продукт, який виробляють 

сквашуванням молока, маслянки чи її суміші з молоком, заквашувальними 

препаратами із застосуванням способів кислотної, кислотно-сичужної або 

термокислотної коагуляції білка. Сир кисломолочний повинен відповідати 

наступним вимогам за органолептичними показниками якості: мати м’яку, 

мазку або розсипчасту консистенцію, при чому дозволено наявність незначної 

крупинчастості та незначного виділення сироватки; мати характерний 

кисломолочний запах та не мати сторонніх присмаків; колір має бути білий або 

з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою [1,3,6]. 

Метою роботи було дослідження органолептичних показників якості сиру 

кисломолочного з додаванням рослинної сировини до складу продукту. В 

якості рослинної сировини використовували висушене подрібнене листя вишні 

Prunus cerasus, що містить пектини, вітаміни групи А та В, кальцій, магній, 

натрій, калій, фосфор, йод, мідь. Також багатий біохімічний склад дозволяє 

широко використовувати листя вишні у народній медицині. Відвари на основі 

листя Prunus cerasus застосовують при лікуванні таких хвороб, як жовтуха, 

ангіна, для зупинки носової кровотечі, при деяких хворобах нирок та 
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сечовивідних шляхів, сприяє виведенню солей важких металів з організму, при 

хворобах суглобів [2]. 

Сир кисломолочний з рослинною сировиною виготовляли за традиційним 

способом з кислотно-сичужною коагуляцією білків, що включав всі класичні 

етапи виробництва. Відмінністю було включення до класичного процесу стадій 

подрібнення та внесення рослинного компоненту у кількостях, що передбачені 

рецептурою, перед пастеризацією суміші. 

По закінченню технологічного процесу отримували сир кисломолочний та 

визначали органолептичні показники якості готового продукту, які були 

наступними: сир з м’якою розсипчастою консистенцією без крупинчастості та з 

незначним виділенням сироватки; колір білий з кремовим відтінком, 

рівномірний за всією масою; смак та запах приємні кисломолочні з легким 

ненав’язливим присмаком  гіркоти та легким ароматом вишні.  

За фізико-хімічними показниками отриманий сир кисломолочний 

відповідав очікуваним показникам. 

Таким чином, сир кисломолочний, що виготовлений з додаванням 

рослинної сировини має стандартні органолептичні показники якості за 

консистенцією та кольором та гарні показники за смаком та запахом, які 

зумовлені використанням листя Prunus cerasus. 
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Останнім часом особлива увага приділяється біоматеріалам з певними 

контрольованими характеристиками. Значних успіхів було досягнуто в 

розробці, синтезі і використанні гідрогелів, що обумовлено низкою їх 

унікальних якостей. Здатність абсорбувати велику кількість рідини і змінювати 

властивості в залежності від складу навколишнього середовища і зовнішніх 

умов визначили їх подальше використання в тканинної інженерії, для доставки 

ліків, в біонанотехнології і ряді інших галузей науки.   

Мета дослідження -  вивчення особливостей гелеутворення та реологічних 

процесів  гідрогелей на основі желатину для косметології та медицини. 

в роботі проведено дослідження з вивчення особливостей гелеутворення та 

реологічних процесів  гідрогелей на основі желатину для косметології та 

медицини. В ході дослідження ми дійшли наступних висновків: 

- встановлено, що в інтервалі температур від 20 до 25 °С макромолекули 

рибного желатину здійснюють конформаційний перехід «фібрила-кулька»; 

- визначено, що при підвищенні температури до 40 °С істотної зміни 

відносної в'язкості не відзначено, що обумовлює однорідність молекулярно-

масового розподілу компонентів желатину і підтверджується 

експериментальними даними його молекулярно-масового складу, що свідчить 

про наявність високомолекулярних компонентів з максимально збереженою 

нативною структурою; 

- найбільш ефективними с точки зору отримання різних медичних, 

косметологічних матеріалі в та засобів є композиції з найбільшим часом втрати 

липкості та плівкоутворення - з 25% желатину та 50% молока та меду, тому що 

саме для них буде характерне як найдовший час дифузії активних речовин до 

організму людини. 
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У виробництві ігристих вин ключова роль відводиться штамам 

мікроорганізмів-продуцентів. Органолептичні показники якості готового 

продукту та деякі технологічні параметри виробничого процесу залежать саме 

від властивостей використовуваного штаму дріжджів. Відомо, що для 

поліпшення органолептичних показників ігристих вин, та для спрощення таких 

стадій, як дегоржаж та ремюаж, потрібні спеціально розроблені штами 

конкурентоздатних високопродуктивних дріжджів. Таким чином, актуальною 

стає необхідність підбору оптимального штаму дріжджів для конкретних умов 

виробництва з використанням різних видів виноматеріалу для отримання 

необхідного результату.  

Було запропоновано використання чистої культури штаму  Saccharomyces 

cerevisiae шампанська 7НС. Він має високу зброджувальну активність при 

температурі нижче за 15 °С, а здатність до росту культури досягається при 

температурі нижче за 12 °С; має високу конкурентоздатність, тому що 

пригнічує ріст молочнокислих бактерій, що зменшує кількість білка; утворює 

рухливий дрібнозернистий пластівчастий осад, що прискорює ремюаж і 

поліпшує його якість, а також спрощує дегоржаж; асимілює етанол, гліцерин, і 

молочну кислоту. Необхідно також відмітити, що запропонований штам є 

резистентним до багатьох антибіотиків [1]. Таким чином, даний штам може 

бути використаний при виробництві ігристих вин за класичною технологією зі 

стадією вторинного бродіння в пляшках.  

Проте використання даного штаму може бути обмеженим при виробництві 

ігристих вин резервуарним методом, що не містить стадій ремюажу та 

дегоржажу. 

Подальшим етапом дослідження стане виявлення та впровадження у 

виробництво штамів дріжджів з покращеними технологічними властивостями, 

що буде сприяти поліпшенню якості ігристих вин і підвищенню 

органолептичних показників готового продукту. 
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Цукровий діабет(ЦД) являє собою серйозну медико-соціальну проблему, 

що обумовлено його високою поширеністю, що підкріплюється тенденцією до 

зростання числа хворих, хронічним перебігом, що визначає кумулятивний 

характер захворювання, високою інвалідизацією хворих і необхідністю 

створення системи спеціалізованої допомоги. В даний час в усьому світі 

налічується 250 млн хворих на цукровий діабет, а за прогнозом експертів ВООЗ 

вже в 2025 році число осіб, як і страждають на це захворювання, складе близько 

380 млн чоловік [1]. 

Сьогодні для лікування ЦД в клінічну практику увійшли інноваційні 

цукрознижувальні препарати-інкретини, засновані на механізмі дії гормонів 

шлунково-кишкового тракту. Відомо, що не усі пацієнти можуть 

використовувати інсулін для терапії ЦД. Це пояснюється тим, що в підтримці 

обміну речовин і імунітету в організмі, крім інсуліну, бере участь і ряд інших 

гормонів і гормоноподібних сполук. Одним з таких найбільш вивчених в даний 

час гормоном-інкретином є глюкагоноподібний пептид 1(ГПП-1) [2].  

Природний ГПП-1 являє собою пептид, який в організмі людини присутній 

в трьох формах: ГПП-1 (1-37); ГПП-1 (7-37); ГПП-1 (7-36)NH2. Інкретиновою 

активністю в однаковій мірі володіють лише форми два і три відповідно. Однак, 

використання нативних форм ГПП-1 є неефективним у зв'язку з їх дуже 

низькою стабільністю в кровотоці(період напіврозпаду одна-дві хвилини). У 

зв'язку з цим на практиці замість нативних форм ГПП-1 застосовують їх 

аналоги, які мають одночасно схожу дію і високу протеолітичну 

стабільність [3]. 

З метою розробки ефективної технології отримання аналогів ГПП-1 було 

досліджено існуючі біотехнології одержання рекомбінантних форм ГПП-1. 

Серед них була виділена технологія отримання поліпептиду на основі ГПП-1 з 

використанням рекомбінантного штаму-продуцента E. coli ECRGlp20, який 

трансформовано плазмідою pET28-Glp20, що є похідною вектора pET28b+ 

[Novagen] і містить структурний ген злитого білка пре-рмГПП-1 під контролем 

сильного промотора, впізнаваного РНК полімеразою фага Т7 E.coli [3]. 

Основні переваги рекомбінантних аналогів ГПП-1 [3]: 

1. Мутантні похідні ГПП-1 мають велику стійкість до дії ДПП-4; 
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2. Отримання похідних ГПП-1, злитих з довгоживучими білками крові. 

Основний технологічний процес виробництва рмГПП-1 включає наступні 

стадії [8]: 

1. Отримання посівної культури штаму-продуцента E. coli ECRGlp20 та 

культивування у пробірках для нарощування біомаси; 

2. Промислове культивування штаму- продуцента у біореакторі; 

3. Відділення клітинної маси; 

4. Дезінтеграція біомаси та виділення клітинного лізату; 

5. Екстракція, ренатурація та процесінг поліпептиду; 

6. Відділення поліпептиду від домішок; 

7. Концентрування та очищення рМ ГПП-1; 

8. Кінцева стерилізація отриманого полупродукту; 

9. Розлив; 

10. Контроль; 

11. Розфасовка; 

12. Зберігання до реалізації. 

Обрана біотехнологія відрізняється тим, що цільовий поліпептид 

синтезується в нерозчинної фракції в клітинах штаму-продуцента E.coli. Це 

забезпечує його значний рівень біосинтезу і дозволяє спростити подальші стадії 

(денатурації-ренатурації, автокаталитический процесінг злитого білка і 

отримання очищеного рмГПП-1) за рахунок їх проведення за низької 

температури [3]. 

На підставі цього можна зробити висновок, що обрана біотехнологія 

одержання рекомбінантного модифікованого глюкагоноподібного пептиду 1 

людини може забезпечити високий вихід кінцевого продукту та позитивно 

впливати на хворих при терапії цукрового діабету 2 типу. 
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Обсяги виробництва лізину у світі займають друге місце серед обсягів 

виробництва амінокислот і становлять 700 000 т/рік. А сумарне виробництво 

амінокислот оцінюють сумою більше за 4 млрд. доларів США [1]. Що 

обумовлює цінність і перспективність удосконалення та впровадження 

біотехнології виробництва лізину для використання в сільському господарстві, 

в харчовій промисловості та медицині.  

Існує багато способів виробництва амінокислот. Однак, необхідно 

підкреслити, що при хімічному синтезі лізину утворюються рацемати, що є 

невигідним, а спосіб виробництва даної незамінної амінокислоти шляхом 

гідролізу білків потребує додаткових капіталовкладень. Перспективним 

напрямком є біотехнологічне отримання амінокислот, продуцентами яких 

можуть бути мікроорганізми, які здатні накопичувати у великій кількості одну 

амінокислоту, що дозволить виключити з технологічного процесу стадії 

відділення і очищення від інших амінокислот [2].  

Економічно вигідним є спосіб отримання лізину шляхом біосинтезу з 

використанням штаму Corynebacterium glutamicum на середовищах, що містять 

гідролізат пшеничного глютену. Заміна класичного компоненту поживного 

середовища (кукурудзяного екстракту) на гідролізат пшеничного глютену, не 

змінює основні стадії технологічного процесу, проте дозволяє збільшити вихід 

цільового продукту.  

Таким чином, використання ферментолізата глютену у якості фактору 

росту при біосинтезі лізину штамом Corinebacterium glutamicum [3], дає 

можливість збільшити вихід цільового продукту на 10–15 %, порівнюючи з 

використанням кукурудзяного екстракту.  
 

Список літератури: 

1. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмид. − М. : 

Бином. Лаборатория знаний, 2015. − 327 с. 

2. Industrial biotechnology: Products and processes / edited by C. Wittmann,  

J. C. Liao. Wiley. –  Weinheim : VCHV erlagGmbH & Co.KGaA, 2017. – 624 p.  

3. Сиротин А. А. Процесс биосинтеза лизина штаммом Corinebacterium Glutamicum B-

11167 на основе сред, содержащих гидролизат пшеничного глютена / А. А. Сиротин, 

Н. А. Глухарева, Н. В. Оспищева, В. В. Бондаренко, А. П. Резун, Н. А. Зенинская // 

Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. 

 

mailto:zahozhyy97@gmail.com


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 457 

УДК 637.146  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНЦЮ 
 

О.В. ЛИЧАНА
1*

, О.О. ВАРАНКІНА
2
, О.М. ОГУРЦОВ

3
  

 
1
 магістрант кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, НТУ «ХПІ», 

Харків, УКРАЇНА 
2
 доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, канд. техн. наук, доц., 

НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
3
 професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, д-р фіз. -мат. наук, 

проф., НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
*
email: zahozhyy97@gmail.com 

 

Ринок кисломолочних продуктів України є великим (8,27 % від кількості 

всієї продукції, що випускається молокопереробними підприємствами, за 

даними 2016 року) і зростаючим. Україна сама задовольняє потреби споживачів 

у молочних продуктах і здатна до збільшення виробничих потужностей.  

До кисломолочних продуктів відносять варенець, який виготовляють 

сквашуванням стерилізованого молока чистими культурами молочнокислих 

мікроорганізмів. Біотехнологія варенцю проходить шляхом ферментації 

молочної суміші закваскою прямого внесення, яка складається з 

молочнокислих бактерій, таких як Streptococcus salivarius subsp. termophslus та 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus [1]. Мікроорганізми надають продукту 

пробіотичні властивості, впливають на покращення мікрофлори кишечнику, 

роботу шлунково-кишкового тракту, підвищують імунітет. Для розширення 

асортименту продукції молокопереробної галузі актуальним аспектом є 

удосконалення технології виробництва варенцю шляхом додавання 

біфідогенного концентрату, який містить у собі лактулозу (10–14 %). При 

збагаченні лактулозою продукт отримує біфідогенні та пребіотичні 

властивості [2]. У біотехнології кисломолочних продуктів використовують 

термостатний та резервуарний способи виробництва. Резервуарний спосіб 

виробництва є найбільш поширеним, має ряд переваг при виробництві варенцю 

і дозволяє отримувати продукт однорідний за консистенцією, в якому не 

відбувається відстоювання сироватки. Таким чином, в технології виробництва 

варенцю резервуарним способом запропоновано введення до молочної суміші 

на стадії нормалізації біфідогенного концентрату з лактулозою.  
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На сьогоднішній день проблема псування продуктів є актуальною, що 

спонукає промисловість до пошуків нових альтернативних консервантів, які 

могли б підвищити безпеку та якість продуктів харчування. 

Здебільшого використовують синтетичні консерванти, котрі можуть 

шкідливо впливати на організм людини, тому дана робота присвячена пошуку 

альтернативних консервантів, які у своєму складі містять аміногрупу та не 

мають негативного впливу на здоров'я людини, забезпечуючи безпеку та якість 

продуктів.  

Zhang G. запропоновано отримання поверхнево-активних речовин на 

основі амінокислот. Відомо, що такі речовини мають чудову емульгуючу та 

протимікробу дію, що робить їх цінними добавками у складі продуктів 

харчування, косметики, засобів особистого догляду та фармацевтичних 

продуктів [1]. 

Зважаючи на це, ми пропонуємо використовувати як консервант 

рициноілгліцин (C18H34(OH)2-CO-NH-CH2-COONa) для водних середовищ та 

стеароілгліцин (C17H35-CO-NH-CH2-COONa) для не водних середовищ.  

Рициноілгліцин отримують аммонолізом рицинової олії і гліцинату натрію 

в присутності каталізатора гліцерату натрію, при цьому утворюється натрієва 

сіль рициноілгліцину, після чого виділяють амідокислоту. Також позитивним є 

заміна каталізатора при виробництві рициноілглицну на більш безпечний [2].  

Отримані продукти, імовірно, можна використовувати, у якості 

консерванту, для подовження терміну дії продуктів, в косметичній, 

фармацевтичній та харчовій промисловості.  
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Створення радіопрозорих матеріалів з комплексом високих 

експлуатаційних характеристик та розробка технологічних параметрів 

виготовлення деталей різних форм і розмірів є нагальною потребою сучасної 

авіакосмічної промисловості. Вирішення цієї задачі дозволить підвищити 

ресурсність антенних обтічників, поліпшити керованість ЛА та скоротити 

витрати на їх ремонтне обслуговування.  

Метою роботи є визначення впливу фізичних параметрів на наступні 

властивості керамічних матеріалів цельзіан-славсонітового складу: 

водопоглинання, відкрита поруватість, уявна густина, діелектрична 

проникність. Розглянуто технологічні параметри виготовлення радіопрозорого 

керамічного цельзіан-славсонітового матеріалу Ba0,5Sr0,5Al2Si2O8 у 

співвідношенні їх кристалічних фаз 50:50. 

Технологія виробу перебігала у дві стадії. Перша стадія синтезу 

керамічного брикету проходила за прискореним режимом: швидкість набору 

температури становила 15 град/хв, максимальна температура випалу складала 

1300 °С; витримка при максимальній температурі – 1 година. Потім керамічний 

брикет мололи протягом 10, 20 та 30 хвилин. Друга стадія виготовлення 

керамічного матеріалу проходила при температурах 1300, 1350 та 1400 °С при 

витримці при максимальній температурі 1, 2 та 3 години. 

Проведені дослідження зразків на діелектричні властивості, 

водопоглинання, уявну густину та відкриту поруватість. Досліджені фазовий 

склад отриманих матеріалів та їх мікроструктура.  

Найкращі показники показав зразок що був випалений  при температурі 

1300 °С, в окислювальному середовищі, з витримкою при максимальній 

температурі 2 години, з часом помелу 10 хвилин (ε = 4,26-5,43, W = 1,84-2,31%, 

Пвідкр. = 4,35-5,43 %). 

Встановлена залежність між діелектричною проникністю та розмірами 

зерен кристалічної фази (Ba0,5Sr0,5Al2Si2O8), а саме чим більше кристали тим 

більше значення діелектричної проникності. 
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Масло кисло-вершкове – вид масла, яке виробляють з пастеризованих 

вершків, сквашених чистими культурами молочно-кислих бактерій [1].  

Масло кисло-вершкове виробляють з доброякісних пастеризованих 

вершків методами збивання вершків у масловиготовлювачах періодичної 

(традиційна схема) і безперервної дії і перетворення високо-жирних вершків в 

спеціальних апаратах – масло-утворювачах [1]. Відмінною особливістю його 

технології у порівнянні з технологією масла солодко-вершкового є додаткова 

операція – біологічне сквашування вершків. При виробництв масла кисло-

вершкового використовують гомоферментативні молочно-кислі бактерії, що 

утворюють в основному молочну кислоту, а також гетероферментативні 

ароматоутворювальні бактерії, які, крім молочної кислоти, в значних кількостях 

утворюють інші продукти бродіння – оцтову та пропіонову кислоти, діацетил, 

этилоцтовий ефір і ін [1]. На основі проведеного патентного пошуку нами було 

запропоновано удосконалення біотехнології виробництва масла кисло-

вершкового. Біотехнологія заснована на використанні  закваски, в яку входять 

штами Streptococcus diacetilactis і біфідобактерій в кількості 3–7 %. Закваска 

вноситься одночасно з рослинним маслом, стабілізатором та смаковими 

добавками з наступним перемішуванням протягом 5–10 хв при 30–32 
о
C [2].  

Особливістю оптимізації є поєднання нової сукупності мікроорганізмів із 

застосуванням нової технологічної схеми приготування, при якій закваска 

вноситься в пласт масла після збивання, що дозволяє скоротити технологічний 

цикл, поліпшити якісні характеристики масла і процес його збивання [3]. 

Застосування даної сукупності мікроорганізмів і нової технології дозволяє 

підвищити стабільність масла при зберіганні, поліпшити смакові його 

характеристики з доданням дієтичних і лікувальних властивостей і знизити 

собівартість за рахунок спрощення технології [3]. 
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      Серед значних споживачів полімерних  та композиційних матеріалів 

(полімербетонів) одну із перших місць займають промислова та цивільна 

будівельні індустрії. Широке використання полімерних матеріалів та 

композитів і на їх основі характеризує широке застосування у різних виробах, 

технологічність,  деформативно-міцностні властивості, високу стійкість до 

хімічно- та фізично агресивних середовищ, декоративні властивості та ін. Слід 

відмітити, що на багатьох промислових підприємствах в умовах сильного 

агресивного впливу, підвищеного тиску, температури захисні термопластичні 

полімерні матеріали дуже швидко втрачають деформаційно-міцностні та 

експлуатаційні властивості, а ненаповнені термореактивні полімерні матеріали, 

які мають високі значення коефіцієнтів температурних деформацій, стійкість до  

впливу факторів світлопогоди характеризуються деяким відшаруванням від 

полімерних та металевих  матеріалів та конструкцій.  

      Повномасштабні експериментальні  дослідження проходять на багатьох 

промислових підприємствах будівельної, гідромеліоративній галузях і 

профільних наукових установах. Захист будівельних конструкцій 

термопластичними  полімерними композиціями малоефективна і в багатьох 

випадках не забезпечує необхідну надійність і довготривалу довговічність 

споруджень та конструкцій. Сучасний полімербетон представляє собою 

високотехнологічну альтернативу цементному бетону, що широко 

використовується у різних галузях промислового і цивільного будівництва.  

      Вироби з термопластичних полімерних композитів  на основі 

полімерпіщаних матеріалів (черепиця, тротуарна плитка, бордюри тощо)  є 

сучасними штучними системами, що знаходять широке використання в галузі 

цивільного та промислового будівництва у різних країнах світу. Крім того, у 

якості полімерної матриці переважно використовують рециклінгові 

термопластичні полімери (поліетилен, поліпропілен, полістирол звичайний та 

удароміцний, акрилобутадієностирольні полімери, поліетилентерефталат 

тощо), що значно покращує стан довкілля, тому що, як правило, вилучаються з 

твердих побутових відходів. 
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     Завдяки своєму складу та структурі вироби з полімерпіщаного 

композиційного матеріалу поєднують у собі комплекс споживчих якостей, що 

не  притаманні у повному обсязі аналогічним будівельним виробам-замінникам, 

які виготовлюються з традиційних матеріалів. 

      В доповіді наводяться данні щодо розробки та дослідження комплексу 

експлуатаційних властивостей полімерпіщаної черепиці (рядової, конькової та 

ін.) – термопластичного полімербетону. 

На підставі проведених експериментальних досліджень розроблено 

оптимальний склад готового (товарного) виробу, мас. % : суміш 

низькомодульних  високомолекулярних сполук (поліетилени низької та високої 

густини) з полімерними матеріалами, що мають дещо підвищений рівень 

модуля пружності (поліпропілен, суспензійний, емульсійний або ударотривкий 

полістироли, акрилобутадієнстирольний кополімер, поліетилентерефталат) ~25 

– 29; кварцовий пісок з регламентованим фракційним складом (максимальний 

розмір частинок – не більш 5 мм) ~65 – 70; кольоровоутворюючий агент 

(неорганічні пігменти на основі заліза, хрому та ін.; атмосферостійкий 

органічний барвник) ~1; комплекс стабілізуючих інгредієнтів (світло-, 

термостабілізатори  тощо.) ~1 - 9. 

      Для тривалої роботоздатності в реальних умовах експлуатації 

полімерпіщаної черепиці (термопластичного полімербетону) необхідною 

умовою є співвідношення термопластів з різним рівнем модуля пружності. В 

результаті експериментальних випробувань встановлено оптимальне 

співвідношення термопластичних полімерних матеріалів у готовому виробі 

(полімерпіщана черепиця), а саме: високомолекулярні сполуки з низьким 

рівнем модуля пружності (поліетилен високої та низької густини) ~ 5-45мас.%: 

полімерні термопластичні матеріали з підвищеним модулем пружності 

(поліпропілен, полістироли різних типів, поліетилентерефталат) ~ 5 – 65 мас. %.  

      Цей набір полімерних матеріалів, як правило, вилучається з твердих 

побутових відходів, де ці  високомолекулярні сполуки знаходяться в приблизно 

такій пропорції. 

      Елементами «ноу-хау» в розробленому термопластичного полімербетоні у 

порівнянні з базовими варіантами існуючих композитів є якісний та кількісний 

склад в полімерпіщаній черепиці інгредієнтів, що стабілізують комплекс 

деформаційно-міцностних та експлуатаційних властивостей виробу 

будівельного призначення.  Був проведений комплекс експериментальних та 

розрахунково-теоретичних досліджень процесу термодинамічного суміщення 

стабілізаторів з органічними інгредієнтами полімерної та неполімерної природи 

термопластичного полімербетону. 

      В доповіді наведені основні оптимальні технологічні параметри одержання 

полімерпіщаної черепиці (термопластичного полімербетону), та запропоновано 

раціональний варіант апаратурно-технологічної схеми виробництва даного 

типу будівельного виробу з полімерних композиційних матеріалів з 

конкретними типами високоефективного стандартного технологічного 

обладнання. 
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Лайм-борреліоз – найбільш поширена природно-осередкова трансмісивна 

інфекція, що зустрічається в США та Європі, в тому числі і в Україні. Це 

мультисистемне захворювання з ураженням шкіри, серця, нервової системи, 

суглобів, що схильне до тривалого перебігу. Клінічний та серологічний діагноз 

за відсутності мігруючої еритеми є проблематичним, оскільки різні геномовиди 

сприяють виникненню різних клінічних форм хвороби [1]. Лікування Лайм-

борреліозу зазвичай проводиться антибіотиками, проте більшість штамів 

бактерії не вивчені на предмет стійкості до антибіотиків. Для кожної людини та 

тварини потрібно обирати індивідуальну дозу антибіотиків. З огляду на описані 

вище проблеми, задачею є вибір та пошук альтернативних засобів лікування 

даного захворювання [2]. Вакцина проти хвороби Лайма представляє собою 

вакцину на основі цільної клітини бактерій, яка включає три штами: Borrelia 

burgdorferi sensu stricto В31, Borrelia afzelii TOM 3401 та Borrelia garinii Т6/Р51, 

кожен з яких містить обидва імуногенних білка зовнішньої мембрани OspA та 

OspC. Така вакцина використовується для лікування борреліозу, збудниками 

якого являються іксодові кліщі (род Ixodes), які інфіковані борреліями [3]. 

Використання вакцини поряд з Emulsigen–dl 90–масляним адювантом, дозволяє 

знизити небажані побічні ефекти, стимулювати гуморальну та Т-клітинну 

відповідь при цьому викликаючи швидку і сильну імунну відповідь.  
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В сучасній промисловості приділяється багато часу на дослідження 

матеріалів, які могли бути використані як перспективні електрокаталізатори. 

Науковці різних країн у пошуках більш економічно ефективній та стабільній 

альтернативі платини. Композиційне гальванічне покриття Со-Мо-ТіО2 має 

вдале поєднання комплексу цінних фізико-механічних та корозійних 

властивостей, що робить цей сплав одним з основних матеріалів нової 

техніки [1-3]. 

Захисні плівки утворені ТіО2 мають технологічні та експлуатаційні 

властивості, необхідні для забезпечення функціональності створюваного осаду 

[4-6]. Додавання діоксину титану до сплаву істотно знижує рівень залишкових 

напружень, сприяє утворенню бездефектної поверхні та забезпечує хорошу 

адгезію [7,8]. 

Для осадження композиційних покриттів Со-Мо-ТіО2 використовували 

зразки виготовлені з міді, площа яких складає 2 см
2
. Електроди піддавали 

попередній обробці та травленню. Зразки після травлення завішували до 

електрохімічної комірки з аміачно-трилонатним електролітом [9, 10], до якого 

попередньо додали порошок ТіО2. Анод - платинова сітка. Температура 

електроліту підтримувалась в межах 70 
о
С, осадження проводились при 

постійному перемішуванні. Покриття одержували при густині струму 20 А/дм
2
 

та рН – 5.  

Електрокаталітичні властивості композиційного покриття були оцінені за 

допомогою потенціодинамічних поляризаційних залежностей виділення водню, 

отриманих у розчинах: 1М NaOH, 0,1М NaOH, 0,1M H2SO4 та 0,1М Na2SO4. 

Швидкість розгортки потенціалу 3 мВ/c. 

Після осадження покриттів та проведення відповідних дослідів [11-16] 

можна зробити висновок, що одержані осади композицією Со-Мо-ТіО2 є 

каталітично активними.  

З метою порівняння каталітичної активності, одержаного покриття Со-Мо-

ТіО2 з сплавом Со-Мо, були одержані катодні поляризаційні залежності 

виділення водню у розчинах: 1М NaOH, 0,1М NaOH, 0,1M H2SO4 та 0,1М 

Na2SO4.  

Встановлено, що найбільшу електрокаталітичну активність осад Со-Мо-

ТіО2 має у водному розчині 0,1М та 1М NaOH. 
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Існуючі методи вилучення цінних компонентів з промислових відходів 

припускають отримання тільки одного або двох компонентів, у той час як 

більшість відпрацьованих каталізаторів містять, як правило, з'єднання 

декількох металів і концентрація кожного з них непостійна. 

Важливою і економічно обґрунтованою є розробка ефективної та 

екологічно безпечної технології переробки відпрацьованого каталізатора 

нафтохімічної промисловості. Для цього необхідно вивчення процесів переводу 

компонентів каталізатора в розчинний стан, вивчення хімізму, кінетики та 

рівноважної розчинності, як індивідуальних компонентів, так і їх суміші. 

У роботі досліджено розчинність оксиду ванадію (V) та метаванадату 

амонію у водних розчинах аміаку різної концентрації [1,2,3]. Розчинність обох 

продуктів у перерахунку на V2O5 практично не розрізняється і досягає 

максимальної величини  22 г/л у водних розчинах аміаку при температурі 333 К 

і концентрації аміаку в розчині 60 г/л. Оскільки ванадій відноситься до 

полівалентним металів, розчинність сполук яких залежить від ступеня 

окислення, було вивчено вплив окисно-відновного потенціалу на розчинність 

сполук ванадію.  
Дослідження за впливом Н2О2 проводили при температурі 298 К у водних 

розчинах аміаку різної концентрації з вмістом перекису водню в них 1 %.  

Досліджено розчинність оксиду молібдену (VI) у водних розчинах аміаку і 

в нейтральних середовищах. Концентрація аміаку у водному розчині до 60 г/л 

підвищує розчинність сполук молібдену, а збільшення концентрації аміаку 

більше 100 г/л призводить до зниження вмісту молібдену в розчині [4, с.40-41]. 

Показано, що пероксид водню збільшує швидкість розчинення, але практично 

не впливає на вміст молібдену в розчині. Досліджено процес розчинення МоО3 

і встановлено, що він протікає в три стадії. 

З’ясовано, що розчинність оксиду нікелю (II) у водних розчинах аміаку є 

незначною і у водному розчині з концентрацією аміаку 60 г/л становить 50 мг/л 

[5, с.46-48]. Сульфат нікелю (II) добре розчиняється у воді і реагує з гідратом 

аміаку, при концентрації аміаку в розчині 100 г/л. Розчинність NiSO4 у воді 

досить висока і зростає зі збільшенням температури з 270 (при 273 К) до 760 г/л 

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/himichna-tehnologiya-neorganichnih-rechovin-katalizu-ta-ekologiyi/
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/himichna-tehnologiya-neorganichnih-rechovin-katalizu-ta-ekologiyi/
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(при 373 К). Інтенсивність зеленого забарвлення розчинів посилюється зі 

збільшенням концентрації сульфату в розчині. 

У результаті вивчення спільної розчинності сполук ванадію, молібдену і 

нікелю показано, що з усіх спільних впливів найбільш значний вплив 

молібдену на розчинність сполук ванадію. У процесі досліджень змінювали 

концентрацію МоО3 в розчині від 2 до 200 г/л в інтервалі температур 298-333 К.  

Для досліджень було обрано водний розчин з концентрацією аміаку 60 г/л, 

в якому сполуки ванадію мають найбільшу розчинність. Концентрація ванадію 

в розчині знижується в 2,5 рази при підвищенні концентрації МоО3 в розчині 

більше 50 г/л. Помітного впливу на цей процес підвищення температури не має, 

що може бути використано при виділенні ванадію з розчинів. При видаленні 

вільного аміаку рН розчину знижується. В результаті відбувається додаткове 

зниження концентрації V2O5 в розчині до 1 г/л. При цьому концентрація 

молібдену в розчині залишається постійною. Це також може бути використано 

в процесі осадження сполук ванадію з розчинів, що містять і ванадій і молібден.  

Таким чином, було досліджено розчинність оксиду ванадію (V) та 

метаванадату амонію у водних розчинах аміаку різної концентрації. 

Установлено, що розчинність обох продуктів у перерахунку на V2O5 практично 

не розрізняється і досягає максимальної величини  22 г/л у водних розчинах 

аміаку при температурі 333 К і концентрації аміаку в розчині 60 г/л. 

Установлено, що пероксид водню збільшує розчинність сполук ванадію. 

Вивчення кількісних показників розчинності оксиду нікелю (II) у водних 

розчинах з концентрацією аміаку 60 г/л при температурі 298 К показало, що 

вона становить 0,05 г/л NiO, що вказує на відносно невисокий відсоток NiO, 

який переходить в розчин. 
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Оклюзія периферичних судин, причиною якої є тромбоз, веде до ряду 

серйозних патологічних станів, таких як інфаркт міокарда, легенева емболія, 

тромбоз глибоких вен, цереброваскулярні порушення і гострі артеріальні 

периферичні оклюзії. Ці захворювання лідирують за кількістю ускладнень і 

смертності пацієнтів. Після того, як була з'ясована патофізіологія 

тромбоутворення, були зроблені зусилля по розробці лікарських засобів для 

тромболітичної терапії [1].  

Тромболітична терапія входить до переліку стандартних заходів при 

крупноочаговом інфаркті міокарда. Встановлено, що при її використанні в 

перші 6 годин від початку інфаркта міокарда, вона рятує потенційно 

некротизований міокард, покращує функцію лівого шлуночка і, найголовніше, 

знижує показники смертності [2]. 

До теперішнього часу створено ряд препаратів для боротьби із тромбами. 

Серед цих засобів стрептокіназа – високоочищений фермент, одержаний з 

культивованого штаму ß-гемолітичних стрептококів групи С. Являє собою 

білок з молекулярною масою приблизно 50 000 дальтон. Проявляє 

фібринолітичну активність. З плазміногеном стрептокіназа утворює комплекс, 

що активує перехід плазміногену (крові або кров’яного згустку) в плазмін. 

Плазмін, який виявляє протеолітичну ферментативну активність, зумовлює 

лізис ниток фібрину кров’яних згустків, деградацію фібриногену та інших 

протеїнів плазми, у тому числі V (акцелерин) та VІІ (конвертин) факторів 

згортання крові. Розчиняє тромби, діючи як на їх поверхні, так і з середини [3]. 

Стрептокіназа використовується при гострому інфаркті міокарді із зубцем 

Q - не пізніше ніж через 12 годин від початку захворювання, масивних 

тромбозах глибоких вен, тромбоемболії легеневої артерії, гострих, підгострих 

та хронічних тромбозах. Стрептокіназа найбільш ефективна при свіжих 

згустках фібрину (до ретракції); відновлює прохідність тромбованих 

кровоносних судин. Після закінчення інфузії фібринолітичний ефект 

стрептокінази досягає максимуму через 45 хв і спостерігається протягом 

декількох годин [4]. 

Проте проблемами використання стрептокінази одержаної з штаму 

Streptococcus pyogenes є висока вартість,примхливість вирощування продуцента 
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та низький вихід продукту (600мг білку з 1 л бульона). Єдиним варіантом 

рішення цих проблем є біотехнологічне виробництво рекомбінантної 

стрептокінази за допомогою штама Escherichia coli. Ця технологія включає:  

1. Отримання фрагмента ДНК, що несе генетичну інформацію для 

продукування стрептокінази, методами рекомбінантних ДНК або синтезу 

відомими методами. Вбудовування фрагмента ДНК з отриманням плазмідного 

вектора, здатного продукувати стрептокиназу. 

2. Введення плазмідної ДНК в відповідну клітку-господаря, таку як E.coli. 

3. Адаптація клітини-господаря до живильному середовищі певного 

складу, що складається з основних солей, мікроелементів і джерела вуглецю.  

4. Налаштування аерації розчиненим киснем у кількості 0-100%, 

перемішування зі швидкістю 50-1000 об / хв і підтримання рН в межах 5-8. 

5. Додавання антибіотика, такого як канаміцин, ампіцилін і таке інше, в 

кількості 1-1000 мікрограмів / мілілітр в ферментер. 

6. Культивування в ферментере протягом періоду часу від 6 до 24 годин.  

7. Та обов'язкове введення додаткових поживних речовин в ферментаційне 

середу через проміжки часу від 15 до 90 хвилин зі швидкістю від 100 мл / год 

до 1000 мл / год для збільшення виходу біомаси. 

8. Збір культури клітин звичайним центрифугуванням і/або 

мікрофільтрації. 

9. Руйнування клітин E.coli за допомогою хімічного лізису, обробки 

ультразвуком. 

10. Виділення та очищення білка стрептокінази від домішок. Розлив та 

ліофілізація готового препарату [5]. 

Завдяки вище зазначеним діям була отримана щільна клітинна біомаса, що 

забезпечує більш високий вихід стрептокінази з клітинного екстракту (750мг 

білку) та значно зменшує примхливість росту клітин-продуцентів. 

Таким чином, технологія продукування стрептокінази з використанням 

генетично сконструйованого штаму E.coli, яка продукує вищевказаний білок 

всередині клітини є економічно ефективна. 
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Вино – напій, одержуваний спиртовим бродінням виноградного або 

плодово-ягідного соку. Виробництво виноградних вин підрозділяється на три 

основних стадії: отримання виноградного сусла, бродіння виноградного сусла, 

обробка і витримка вина [1]. 

У всіх галузях харчової промисловості все більшого значення набуває 

проблема зниження собівартості продукції, що випускається зі збереженням її 

високої якості та конкурентоспроможності на ринку. Ця ж проблема зачіпає і 

виноробне виробництво. Тому в даний час ведеться активний пошук нових 

методів і технологічних підходів для підвищення ефективності процесів 

приготування виноробної продукції. 

Мета роботи: розглянути технології виробництва виноробної продукції з 

використанням іммобілізованих дріжджів та обрати найкращий варіант для 

одержання високоякісного цільового продукту з меншою собівартістю. 

Іммобілізацію клітин здійснюють шляхом включення біомаси дріжджів у 

частинки гелевого носія, наприклад, альгінатного гелю, агарового гелю, 

каррагінанового гелю, кріогелю полівінілового спирту та ін. 

На основі літературних джерел в роботі вирішено застосовувати клітини 

Saссharomyces cerevisiae іммобілізовані в кріогель полівінілового спирту [2]. 

Саме ж приготування вина відбувається за традиційною технологією, але на 

стадії зброджування виноградного соку використовують іммобілізовані 

дріжджі. Це дозволяє підвищити продуктивність технологічних процесів, 

вирішити питання швидкого і повного відділення збродженого субстрату від 

клітин мікроорганізмів, досягти збільшення резистентності дріжджів до 

підвищеної концентрації етилового спирту і високою кислотності субстрату, 

забезпечити реалізацію безперервних технологій. 
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На основі аналізу науково-технічної літератури та патентної інформації 

обґрунтований вид сиру-аналогу (маасдам) та видові показники нового виду 

напівтвердого сиру: солодкувато-оріховий присмак, рисунок, що складається із 

крупних вічок, пластична консистенція. Обґрунтований вид культур – 

газоутворювачів та прискорювачів дозрівання сирів з пропіоновокислим 

бродінням на основі вивчення комплексу якісних показників напівтвердих 

сирів. Запропоновано алгоритм оптимізації виду та кількості закваски для 

напівтвердих сиру з рисунком із крупних вічок [1]. Вивчено процес протеолізу, 

вміст продуктів якого є показником ступеню зрілості сиру як основного 

показника зрілості сиру, в залежності від виду заквашувальних культур: 1) P. 

freudenreichii subsp. shermanii та L. delbrueckii ssp. lactis; 2) P. freudenreichii 

subsp. shermanii та L. delbrueckii ssp. lactis + L. lactis ssp. lactis / cremoris, 

Leuconostoc species., Streptococcus thermophilus; 3) Propionibacterium 

freudenreichii subsp. shermanii; 4) Propionibacterium freudenreichii subsp. 

shermanii + Lactobacillus helveticus [2,3]. Ступінь зрілості сиру виражають 

відношенням вмісту водорозчинного азоту до загального азоту. Встановлено, 

що за інтенсивністю накопичення вмісту загального азоту та розчинного 

небілкового азоту, активності заквашувальних культур, а також за всією 

сукупністю мікробіологічних, біохімічних та органолептичних показників сиру 

оптимальним є використання як закваску комплекс культур Propionibacterium 

freudenreichii subsp. Shermanii та Lactobacillus helveticus  в кількості 0,6-0,8 %. 

Під впливом розвитку пропіоновокислих бактерій відбувається глибокий 

розпад білків, утворення пропіонової кислоти, пропіонату кальцію, проліну, які 

надають продукту специфічний, злегка солодкуватий (пряний) смак і запах.  
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Розвиток сучасної промисловості з використанням технологій, особливо 

пов’язаних з впливом агресивних середовищ, тягне за собою різке підвищення 

вимог до конструкційних матеріалів [1]. Однією з основних причин 

використання нержавіючих сталей в промисловості є їх стійкість проти різних 

видів корозійного руйнування, але в певних умовах дана сталь страждає від 

корозії. Тому для того, щоб мати можливості використовувати даний матеріал в 

таких випадках слід проводити процеси які підвищать його стійкість. Одним з 

найпоширеніших методів захисту сталі від корозії являється оксидування. 

Даний метод можна відзначити легкістю реалізації та невисокою собівартістю, 

що є вагомим аргументом для його використання [2-4]. 

Захисно-функціональні покриття широко використовуються у багатьох 

галузях промисловості таких, як: хімічна, нафтохімічна, автомобіле-, авіа- та 

суднобудування, атомна енергетика. В даний час становить практичний інтерес 

збільшення терміну експлуатації обладнання і техніки шляхом введення сполук 

металів і неметалів до складу покриттів з метою поліпшення властивостей або 

усунення недоліків матеріалів, одержуваних з електролітів оксидування [5,6]. 

Метою роботи є антикорозійний захист сталі 08Х18Н10 оксидуванням її 

поверхні та проведенням завершальної обробки. 

Формування оксидних систем проводили в гальваностатичному режимі у 

двухелектродній комірці протягом 60 хвилин. Як катод використовували 

пластину із сталі 08Х18Н10, а допоміжний електрод – платина.  Отримані 

композиційні покриття мали чорний колір, міцне зчеплення з основою та 

рівномірну структуру [6-8]. 

Корозійні дослідження проводилися в 3-електродній комірці в 6% водному 

розчині NaCl. Робочим електродом слугувала нержавіюча сталь, допоміжними 

платина та цинк, електродом порівняння – хлорсрібний. Час експозиції 

контактної пари в агресивному середовищі 100 годин. Поляризаційні 

залежності знімали за допомогою потенціостата Elins P-45X в 

потенціодинамічному режимі зі швидкістю розгортки потенціалу 5 мВ/с [9-11].  

Дослідження контактної корозії пар сталь (без обробки) - цинк, оксидована 

сталь - цинк та оксидована сталь з завершальною обробкою - цинк дало такі 

результати. Швидкість контактної корозії сталі з оксидним покриттям 

знижується порівняно з необробленим сплавом, але при цьому підвищилась 

швидкість корозії цинку який був в контакті. Тому, щоб запобігти втратам 

металу в дані гальванічні системі для подальших досліджень було проведено 

завершальну обробку покриття функціональним мастилом антикор «Е-Тес 
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510». Даний процес суттєво підвищив корозійну стійкість оксидних систем та 

цинку. Обробка отриманих поляризаційних залежностей дала можливість 

охарактеризувати корозійний процес, він контролюється катодною реакцією – 

відновленням деполяризатора. Визначено потенціал та граничну густину 

струму.  

На підставі досліджень доведено, що використання оксидованої сталі 

08Х18Н10 з добавкою ТіО2 та завершальною обробкою функціональним 

антикор «Е-Тес 510» суттєво підвищує стійкість сталі, також при такій обробці 

спостерігається зниження швидкості корозії цинку який знаходиться в контакті 

зі сталю. Дані результати дають змогу стверджувати про доцільність 

подальшого дослідження та використання даного методу захисту сталі 

08Х18Н10.  
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Зміни у ланках антиоксидантної системи захисту, які супроводжуються 

підвищенням рівня продуктів перекисного окиснення ліпідів спостерігаються 

при ряді захворювань, у тому числі при ішемічній хворобі серця. На 

сьогоднішній день для зменшення оксидативного стресу застосовують 

препарати антиоксидантів різного походження: як екзогенні, так і ендогенні.  

Відомим антиоксидантом рослинного походження є кверцетин (Quer). Quer 

обмежує вільнорадикальні процеси, попереджує надмірне окиснення ліпідів, 

білків та нуклеїнових кислот, захищаючи мембрани клітин від ураження 

оксидантами. Антиоксидантом, який успішно застосовується у кардіології є  

коензим Q10 (СоQ10). Вміст СоQ10 у кардіоміоцитах вище, ніж у тканинах інших 

органів, через великі енергетичні потреби міокарду. Особливістю СоQ10 є 

можливість відновлюватися під дією ферментних систем організму, тоді як інші 

антиоксиданти окиснюються незворотно. 

У вільній формі гідрофобні Quer та СоQ10 представлені лише 

пероральними лікарськими формами, проте біодоступність цих препаратів 

вкрай низька. Для створення водорозчинних форм гідрофобних антиоксидантів, 

придатних для внутрішньовенного введення, використовують ліпосоми –

нанобіотехнологічні системи доставки. Розробка ліпосомальних препаратів є 

напрямом діяльності багатьох фармацевтичних компаній у всьому світі.  

Метою дослідження було створення комплексного ліпосомального 

препарату, що містить Quer та CoQ10, та дослідження його антиоксидантної 

активності у модельній  патології. 

У модельних експериментах ішемічної хвороби серця щурів досліджено 

вплив ліпосомальної форми  гідрофобних антиоксидантів Quer та CoQ10 на 

маркери оксидативного стресу сироватки крові та тканини серця: малоновий 

діальдегід, дієнові кон’югати, супероксидисмутаза, каталаза, SH-групи та ін. 

Підтверджено синергетичну дію цих речовин при їх сумісному застосування у 

порівнянні із введенням монопрепаратів.  
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Куркумін (Cur) являє собою високоефективний природний антиоксидант 

ліпофільної природи, щодо якого накопичена велика доказова база, що 

підтверджує його безпечність та ефективність. Під «Cur» розуміють суміш 

куркуміноїдів, основним з яких є диферулометан або Cur-I (С21Н20О8) ≈ 77 %, а 

також деметоксікуркумін (Cur-II – С20Н18О5) ≈ 17 % та  бісдеметоксікуркумін 

(Cur-III – С19Р16О4) ≈ 3 %.  

Через гідрофобну природу Cur має низьку біодоступність. Сьогодні для 

покращення показників біодоступності та фармакологічної активності 

проводяться дослідження у напрямку створення нанобіотехнологічних форм 

гідрофобних фармакологічно активних інгредієнтів, у тому числі й Cur.  

В даний час в Україні відсутня комерційна високоочищена фармацевтична 

субстанція даного біофлаваноїду. У літературних джерелах для виділення Cur 

використовуються різні способи екстракції органічними розчинниками, 

осадження як органічними, так і водними розчинами, знежирення матеріалу та 

ряд інших операцій. Причому, в дослідженнях використовується різний 

комплекс технологічних прийомів і кінцеві продукти істотно відрізняються. 

Метою роботи було виділення та очистка Cur із кореневища Curcuma 

Longa L. 

Проведено порівняння розчинності Cur та супутніх домішок в органічних 

розчинниках різної полярності: гексан, ацетон, хлороформ, етанол, метанол. 

Визначено оптимальні умови екстракції куркуміноїдів: вид екстрагенту, 

співвідношення сировини та екстрагенту, тривалість, температура та ін. 

Досліджено умови осадження Cur з метою очистки екстракту від супутніх 

домішок та можливість використання колоночної хроматографії для тонкої 

очистки. Якісний та кількісний контроль Cur на всіх етапах проводили за 

допомогою спектрофотометричних та хроматографічних методів. 

В результаті проведених експериментів запропоновано технологічну схему 

одержання розчину Cur високого ступеню очистки із вмістом куркуміноїдів не 

менше 90%, серед яких 72 % складає диферулометан. 
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У сучасних умовах для здоров'я і підтримки активної життєдіяльності 

організму людини важливим є збалансоване харчування високої якості. 

Розвиток виробництва функціональних продуктів є необхідним елементом для 

формування в Україні ринку здорового харчування. 

До продуктів функціонального призначення відносяться ферментовані 

напої, здатні підвищувати загальний стан здоров’я людини та поліпшувати 

діяльність організму [1]. 

Використовувані в даний час способи приготування ферментованих 

напоїв, в основному, полягають в приготуванні цукрового сиропу і купажуванні 

різних видів соків, настоїв, води з мінералами та ін. Процес зброджування 

приготованих основ відбувається з використанням культур дріжджів, чайного 

грибу, штамів мікроорганізмів та ін. Далі відбувається фільтрація, і при 

необхідності проводиться витримка отриманого напою або основи напою. 

Метою роботи було одержання ферментованого безалкогольного напою, 

що володіє функціональними властивостями та має високі органолептичні 

показники. 

Сік цукрового сорго, що містить широкий спектр макро-, мікроелементів 

та вітамінів зброджували спочатку пивними дріжджами S. cerevisiae [2], а потім 

повторно зброджували в присутності культури чайного грибу, що дозволяє 

отримати напій, в якому відсутній залишковий присмак дріжджів. 

Таким чином, приготований ферментований безалкогольний напій має 

гарні органолептичні показники та може бути рекомендований як продукт 

функціонального харчування. 
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Як правило, ступінь негативного впливу на навколишнє середовище 

промисловим підприємством визначається якістю та рівнем оптимізації 

технологічних процесів, на яких заснована його діяльність. Концепція 

сучасного хімічного виробництва базується на маловідходних (в ідеалі 

безвідходних) технологіях, що забезпечують ефективне використання 

матеріальних та енергетичних ресурсів, та відповідають державним стандартам 

в області дотримання гранично допустимих викидів (ГДВ) та гранично 

допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у навколишнє середовище. У 

зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність розробки та здійснення 

комплексу заходів по впровадженню маловідходних та безвідходних 

технологічних процесів [1]. Забезпечення високої продуктивності виробництва 

очищеного бікарбонату натрію (ОБН) та його екологічної безпеки засноване на 

використанні таких конструкцій бікарбонатних колон – основного 

технологічного обладнання, що дозволяють досягнути найвищого ступеня 

карбонізації содобікарбонатного розчину та утворення продукту високої якості 

при подовженому періоді між промивками. 

Таким чином, метою даної роботи є аналіз можливості розробки 

оптимальної конструкції колонного обладнання у виробництві очищеного 

бікарбонату з метою підвищення продуктивності виробництва та мінімізації 

негативного впливу на навколишнє середовище. 

При будь-якій схемі отримання содового розчину, його подальша обробка 

полягає у диспергуванні вуглекислим газом в апаратах колонного типу - 

карбонізаційних колонах. У виробництві очищеного бікарбонату натрію 

знайшли застосування карбонізаційні колони з барботажними тарілками 

(пассетами), сітчастими тарілками, перехресно-точними тарілками та без 

них [2]. 

Найбільше поширення знайшли тарілчасті апарати (багато-та 

малотарілчасті), що пояснюється їхніми основними перевагами: високим 

ступенем використання вуглекислого газу; порівняно невеликим обсягом 

циркулюючої рідини; великим обсягом знімання бікарбонату натрію з 1м
3
 

рідини. Проте суттєвим недоліком тарілчастих колон є необхідність їхньої 

частої промивки. 

На рис.1, можна побачити ступінь забивання сітчастої тарілки 

бікарбонатної колони на одному з заводів Індії після 120 годин перебігу. 
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Рис.1 – Сітчаста тарілка бікарбонатної колони індійського заводу 

 

В процесі карбонізації содобікарбонатного розчину важливе значення має 

рівномірний розподіл газу по перетину колони, а також час перебування 

розчину у взаємодії з газом в колоні. Рівномірний розподіл газу, що поступає в 

нижню частину колони, здійснюється за допомогою конуса з зубцями що 

розташований в нижній частині, через які газ прямує в порожнину колони. 

Аналіз даних по роботі бікарбонатних колон, оснащених газорозподільним 

конусом,  дозволив виявити певну проблему до якої призводить подібна 

конструкція. Так, у зв’язку з непостійністю подачі живлячого газу, який окрім 

вступу в реакцію забезпечує підтримання кристалів NaHCO3 у розчині у 

завислому стані, виникає забивання нижньої частини колони, що у свою чергу 

унеможливлює видачу суспензії бікарбонату натрію. Це, у свою чергу, 

призводить до необхідності передчасної зупинки колони на чистку, а отже 

призводить і до зниження її продуктивності, та призводить до утворення досить 

великої кількості рідинних відходів (слабких маткових розчинів), що 

утворюються під час промивки колон. 

Таким чином, аналізуючи літературні та виробничі дані можна зробити 

висновок, що основною проблемою бікарбонатних колон, що знаходяться в 

експлуатації на більшості світових содових заводів, є передчасне їхнє 

забивання, пов’язане з недосконалістю її нижньої частини (вхід та розподілення 

газу), що у свою чергу стає причиною зниження продуктивності підприємств, 

та надмірного утворення рідинних відходів. Виходячи з цього, важливою 

задачею для подальших досліджень є розробка оптимальної конструкції 

карбонізаційних колон виробництва ОБН. 
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Процес спільної хімічної абсорбції двох газів аміаку і вуглекислого газу, 

що взаємодіють між собою в рідкій фазі, характерно для виробництва 

кальцинованої соди. Оскільки вуглекислий газ є важко розчинним, то сумарна 

швидкість процесу буде лімітуватись швидкістю абсорбції цього компонента. 

Переважна кількість експериментальних досліджень хемосорбції 

вуглекислого газу рідиною проводилося з використанням водних розчинів 

NaOH, KOH і амінами. Однак в літературі є суперечливі відомості. Зокрема по 

системі СО2 NaOH немає єдиної думки про швидкість реакції між СО2 та 

розчинами лугу: в одних авторів реакція миттєва [1], у інших – швидка реакція 

псевдопершого порядку [2], у третіх – реакція першого порядку з великим 

тепловим ефектом [3]. Тому було зроблено самостійне дослідження процесу 

хемосорбції вуглекислого газу розчином NaOH. 

Визначення швидкості абсорбції вуглекислого газу проводили на моделі 

барботажного апарату періодичної дії по рідкій фазі. Вона складається з об'єкта 

дослідження, інтерферометра Релея, балона з вуглекислотою, повітродувки і 

допоміжного обладнання. 

В результаті експериментального дослідження отримано ряд залежностей 

швидкостей поглинання вуглекислого газу від часу при різній концентрації 

вуглекислого газу в суміші на вході в барботажний апарат. З отриманих 

залежностей видно, що при низьких концентраціях вуглекислого газу 

швидкість абсорбції постійна в часі. При збільшенні концентрації вуглекислого 

газу на вході в міру нейтралізації лугу швидкість процесу падає. 
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Невпинний темп зростання потреб багатомільярдної абразивної індустрії 

вимагає розробки нових і вдосконалення існуючих складів абразивних 

інструментів. Завдяки рекордній твердості алмаз є незамінним при обробці виробів 

з надтвердих матеріалів, твердих сплавів, кераміки, ситалів, скла та гібридних 

композиційних матеріалів. Абразивні інструменти з надтвердих матеріалів, зокрема 

алмазно-абразивні, користуються широким попитом у всіх галузях, пов’язаних з 

механічною обробкою широкого спектру матеріалів. Зокрема для високоточної 

алмазно-абразивної обробки деталей з різних груп матеріалів для потреб авіа- та 

машинобудування, електроніки та енергетики. Світовим трендом в області 

удосконалення алмазно-абразивних інструментів (ААІ) є розробка структурованих 

композиційних матеріалів з високою поруватістю. В цьому сенсі найбільш 

перспективним напрямом для створення високопродуктивного ААІ є розробка 

алмазовмісних керамоматричних композитів.  

Метою роботи є розробка високо пористого алмазовмісного композиту для 

виготовлення алмазних кругів з використанням техногенних золосфер, як 

додаткового абразивного наповнювача. 

Розробку складів легкоплавкої керамічної зв’язки здійснювали з 

використанням комплексу розрахункових методик властивостей, які 

обумовлюють поведінку алмазовмісного композиту на етапах виготовлення  та 

експлуатації. Для синтезу легкоплавкої вітрифікованої керамічної зв’язки 

використовували оксидні композиції системи PbO-B2O3-Ві2О3, модифіковані 

оксидом міді (ІІ). В якості вторинного абразивного наповнювача 

використовували техногенні золосфери, вилучені з золошлакової суміші 

Криворізкої ТЕС, для яких досліджено хімічний, фазовий склад та властивості 

(насипна густина матеріалу становить 0,4 г/см
3
; питома густина 0,7 г/см

3
; 

міцність на всебічне стиснення 10 МПа).  

Розроблено склади сировинних сумішей, які забезпечують спікання 

відпресованого при 10 МПа композиту при температурі 550 °С, які 

забезпечують цілісність алмазних зерен та золосфер на стадії виготовлення 

інструменту. Для лабораторних зразків композиційних матеріалів визначені 

характеристики спікання: уявна густина ρуяв =2,36- 2,37  % та відкрита поруватість 

Пв = 32,87-33,94 %. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення 

експлуатаційних характеристик отриманих алмазно-абразивних матеріалів. 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=Tmmarinka%40gmail.com


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 481 

УДК 621.35 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКА 

ВОЛЬФРАМА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА 

 

Є.В. РУДЬКО
1
, Л.В. ЛЯШОК

2
, М.П. ОСМАНОВА

3 

 
1
  магистрант кафедры техническая электрохимия, НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА 

2
 доцент кафедры техническая электрохимия, канд. техн. наук, НТУ «ХПИ», Харьков, 

УКРАИНА 
3
 аспирант кафедры техническая электрохимия, НТУ «ХПІ», Харьков, УКРАИНА 

*
email: zhekarudko95@gmail.com 

 

В последние годы требования к материалам и изделиям, которые работают 

в условиях высоких температур и давлений, высокого вакуума и в различных 

агрессивных средах все возрастают. Это приводит к тому, что повышается 

теоретический и практический интерес к разработкам новых методов 

получения тугоплавких металлов и их соединений. Весьма перспективным 

является высокотемпературный синтез порошков вольфрама, способный 

решить задачу получения, в том числе, наноразмерных частиц.  

Цель работы состояла в электрохимическом восстановлении вольфрама в 

виде порошка из хлоридных и хлоридно – фторидных расплавов, а так же 

определить какие факторы влияют на его дисперсность. В качестве расплава 

была использована эвтектическая смесь NaCl – KCl – CsBr с различным 

содержанием фторида натрия (до 10 масс.%): KCl – 19,5; NaCl – 12,5; CsBr – 

68,0. Вольфрам вводили в виде WO3 до 15,0 масс.%. Визуальная оценка 

показала полное его растворение в расплаве при t = 600 – 700
o
C.  

Исследование структуры осадков при электролизе расплава с высоким 

содержанием WO2F4
2-

 показало, что вольфрам выделяется в виде 

высокодисперсного порошка. 

Установлено, что получение мелкодисперсных порошков вольфрама 

зависит от следующих факторов: 

 увеличение температуры; 

 использование импульсных режимов и повышенной плотности 

тока, особенно в начальный период. 

Для увеличения количества зародышей на поверхности катода, плотность 

тока необходимо увеличивать от 1,0 до 12,0 А/см
2
. 
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Переробка металевого брухту і відходів дозволяє повернути цінні 

компоненти у виробництво. Зокрема рециклінгу відходів які містять карбід 

вольфраму та невелику кількість кобальту дозволяє вирішити ряд 

найважливіших проблем: збереження невідновних природних ресурсів, 

поліпшення екологічної обстановки, підвищення виробництва рідкісних 

металів та створення маловідходних технологій.  

Метою даної роботи була переробка псевдосплаву ВК-8 з розчиненням 

металу-сполуки кобальту та одержанням W або WC у вигляді порошку. 

Для досягнення зазначеної мети було досліджено електрохімічну поведінку 

WC - Co у розчині сульфатної кислоти. Переробленя сплаву відбувається згідно 

твердофазного поліповерхневого механізму. Після розчинення кобальту, 

спостерігається пасивація, яка обумовлена утворенням на поверхні електроду 

напівпровідних оксидів вольфраму і при досягненні потенціалу 0,8 В 

відбувається одночасне розчинення кобальтової фази та окиснення вольфраму 

до вищого оксиду з одночасним виділенням кисню. Для запобігання реакцій на 

аноді в електроліт додавали відновник. При введені в розчин 1 мольдм
-3 

H2SO4 

відновника – гексаміну, спостерігається зменшення швидкості анодного 

розчинення кобальту. Така поведінка викликана взаємодією металу - сполуки з 

гексаміном, та утворенням розчинних солей кобальту CoSO4•(CH2)6N48H2O.  

У якості висновку можна зазначити, що розчинення вторинної 

вольфрамвмісної сировини карбідного типу можливе у розчині сульфатної 

кислоти. Для блокування процесу окиснення вольфраму до його оксидів 

доцільно вводити у кислий електроліт відновник. Отож, запропоновано 

електроліт для одержання нерозчинного карбіду вольфраму наступного складу, 

моль·дм
-3

: 1 М H2SO4 + 0,9 М домішка. 
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Актуальність даної теми полягає у тому, що «Пивна культура» почала 

розвиватися у Україні нещодавно. Через високий попит постійно з’являється 

все більше нових сортів пива та відкривається все більше заводів-виробників і 

кожне підприємство намагається поліпшити якість пива, що виготовляється, та 

зменшити строки виробничого циклу без втрати якості [1].  

Нефільтроване пиво – це непрозора піниста рідина або прозора з 

опалесценцією без сторонніх включень не властивих пиву. Допустима 

наявність дріжджового осаду та часточок білково-дубильних сполук. За 

ароматом це, чистий, зброджений, солодовий, хмельовий без сторонніх запахів. 

Допустимий слабкий дріжджовий аромат. Смак також чистий, зброджений, 

солодовий з хмельовою гіркотою, що відповідає сорту пива, з присмаком 

дріжджів, без сторонніх присмаків. Додаткові вимоги до органолептичних 

показників пива встановлює виробник у технологічній інструкції (рецептурі) на 

кожний сорт пива [2]. Спираючись на патент RU 2110572 у дослідженні 

запропоновано як продуцент спиртового бродіння в процесі пивоваріння 

використовувати штам низових дріжджів Saccharomyces cerevisiae Д-202, що 

має високу фізико-біохімічну ферментативну активність, внаслідок чого 

скорочується на 40 %, строк головного бродіння, а кінцева ступінь 

зброджування підвищується на 4,9 %. Пиво, що отримане з використанням 

штаму Д-202 ВНІІСХМ II, більш м'яке з приємним ароматом [3].  

Таким чином удосконалення виробництва за допомогою нового штаму 

дріжджів забезпечить більшу рентабельність виробництва, та покращення 

якості товару. Підвищена швидкість головного бродіння дозволить збільшити 

потужність виробництва, що призведе до скорішого його розвитку на ринку. 
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За останні роки в промислово розвинених країнах досягнуті суттєві успіхи 

в боротьбі з Helicobacter Pylori. Проте ця інфекція залишається однією з 

найпоширеніших у світі. В даний час H. Pylori інфіковано більше половини 

населення земної кулі, головним чином в країнах, що розвиваються. В Україні 

середній рівень інфікованих H. Pylori серед дорослого населення складає  

70-80% [1]. 

Згідно з визначенням ВООЗ, Helicobacter Pylori відноситься до 

канцерогенів 1 класу. Саме тому профілактика інфекції H. pylori є дуже 

актуальною і є предметом інтенсивних дискусій для багатьох дослідників. 

Бактерія є причиною розвитку гастриту, виразки шлунку, раку шлунку і 

лімфоми лімфоїдної тканини слизових оболонок. Лікування антибіотиками, як 

правило, є складним, дорогим, безуспішним у багатьох пацієнтів, і може 

супроводжуватись рецидивами, а також є ризик виникнення резистентності. 

Вакцина проти збудника H. Pylori дозволила б обійти ці труднощі, насамперед, 

шляхом попередження небезпечних хвороб.  

Бактерія Lactobacillus acidophilus, що міститься в йогуртових культурах, 

має значну перевагу в якості способу доставки антигену пероральної вакцини. 

Вона безпечна і нетоксична [2]. Також бактерія стійка до кислого середовища 

шлунку і ферментам жовчі, що сприяє її виживанню в шлунково-кишковому 

тракті більше 72 годин. Крім того, вона прикріплюється і викликає імунну 

відповідь в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту. Рекомбінантні 

штами Lactobacillus acidophilus GIM 1.208 / Hp0410 з вмістом адгезину 

Helicobacter Pylori, які використовуються в якості пероральних вакцинних 

штамів, можуть запобігти шлунковій інфекції і забезпечити прямий контакт 

між антигеном та імунною системою.  
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The production of packaging products in various industries is associated with 

the use of materials such as paper, cardboard, micro-corrugated cardboard, 

corrugated cardboard, glass, fabrics, foil, polymeric film materials and others. Glues 

of casein composition are used for polymeric materials and containers of different 

composition (glass, PET). 

The use of water-based adhesives solves many problems of resource and 

energy conservation, as well as environmental protection. In the process of bonding, 

casein adhesives may lose their ability to dissolve or soften during heating, so their 

use when labeling leads to complications when washing them off the container 

when they are reused. The need for easily washable adhesives arises when labeling 

products packaged in glass containers. Such adhesives have the most stringent 

requirements - the ability to hold the label on the bottle, including in conditions of 

high humidity. The adhesive should allow easy separation of the label from the 

bottle when washing it with harmless liquids, most often aqueous solutions of soda 

or surfactants. 

During the life cycle, the bottle can be affected from the outside: when stored 

together with finished goods, in retailing, during transportation, in the refrigerator 

or during washing. Any label is a subject to a variety of influences, such as changes 

in temperature and environmental conditions, humidity and mechanical action. 

Therefore, the adhesive should have a wide range of technological and operational 

properties (the label should not be separated from the bottle under the action of 

condensate, but should be easily washed off in a dishwasher). 

Adhesives must meet such requirements as resistance to condensed water and 

resistance to ice water at 3-5 ° C. Removal of the label in the washing machine, as a 

rule, takes place at temperature of 70-80 ° C with the addition of NaOH (high pH) 

or surfactants. 

The preparation of the glue was in the following sequence: water of 60 wt % at 

temperature of 20-25 ˚C together with stearic zinc of 0.1 wt. % and the defoaming 

agent were poured in a vessel with a capacity of 500 ml. This mixture was aged for 

10-15 minutes in a water bath. After holding the mixture at 25 ˚C modified starch of 

3.5 wt % was added to it with constant stirring. After keeping for 15-20 minutes at 

the temperature of 20-25 ˚C casein of 18 wt. % was added, and then the mixture was 
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kept for 30-40 min. at the temperature of 25-30 ˚С. Then butyl of 0.3 wt. % and 

ethyl alcohol of 2.2 wt. % were added, followed by the addition of urea of 10 wt. %, 

and kept at the same temperature of 25-30 ˚С for 5 min. and 15 min. 

correspondingly. After adding storm of 3.0 wt. % the mixture was heated to 82 ˚C 

and constantly stirred for 10-15 min.. The next step was cooling the mixture to 40 ° 

C and adding of 2-naphthol. The finished adhesive was divided into 3 portions, each 

of which was modified with the addition of mercury rosin glycerin ester (MRHE) in 

the following proportions: 1%, 2%, 5% at 75 ˚C. Each of them was constantly 

stirred for 20 min.. Then the adhesive was cooled to the temperature of 35° C. It 

was then filtered through a sieve with a cell diameter of 0.8-1.0 mm and poured into 

a container. 

The test was carried out in the laboratory at the temperature of 25 ° C and a 

relative humidity of 85%. These parameters were monitored continuously 

throughout the test. The wet bottles were cooled to 4.5 ° C. Inside the bottle there 

was distilled water at 2 ˚C. Previously, the adhesive layer was applied to the labels 

with the layer of adhesive equal to 100 microns, which guaranteed the 

reproducibility of the specified thickness of the adhesive layer, then the labels were 

glued manually. The test was conducted for 6.5 hours under constant conditions. 

The result was evaluated with the state of the label and the turbidity of the water 

that came out from under the label. At the end, the test results were compared with 

the documented values for these practical test conditions. According to the 

methodology, the casein-based adhesive composition with MRHE content of 2% 

was tested. The label did not fall off the bottle. 

The low bottle spill temperature as well as the high humidity in the bottling 

and storage area results in considerable condensation, as if evaporation from the 

bottles occurred. As a result, labels can be distorted, shifted, and in some cases, 

when washed with glue, they fall from the bottles. Along with the adhesive, the 

properties of the material of the label have a significant effect on the resistance to 

ice water, since they can change not only because of the "dissolution" of the 

adhesive layer, but also due to the loss of adhesion of the glue to the paper. 

SAB Miller method was used to test the adhesive composition for ice water 

resistance. In accordance with the methodology of conducting and evaluating the 

results, the developed adhesive composition has been tested. The label remained on 

the bottle after being in ice water for 12 hours and been continuously rotated on the 

bottle back and forth 180 °. 

According to SAB Miller method, the bottles are placed in ice water at the 

temperature of 4 ± 2 ° C for 24 hours. The bottles are rotated back and forth 180 ° 

every 3 hours. The bottles are then pulled out from ice water, and it is manually 

checked whether the label is offset or not. If it remains in place, the test is 

considered  to have been completed. In accordance with this method, the required 

resistance to ice water should be more than 12 hours. 
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В технології клінкерної кераміки використовуються різні способи декору-

вання і зміни кольору поверхні виробів (нанесення рельєфу, торкретування, 

поверхневе забарвлення солями та ін.), серед яких найбільш часто викорис-

товують ангобування. Серед різних типів ангобів найбільш розповсюдженими є 

флюсні ангоби, які забезпечують гарне спікання ангобу і його зчеплення з 

керамічною основою, що вкрай важливо для клінкерної фасадної кераміки та її 

морозостійкості. У складах флюсних ангобів за спікання відповідають плавні, 

які є досить розповсюдженою в Україні, але коштовною сировиною. Тому 

задача заміни природних плавнів на відходи є завжди актуальною, особливо 

сьогодні, зважаючи на неможливість доступу до родовищ якісної флюсуючої 

сировини в окремих регіонах України (Донецька область).  

Мета роботи – оцінка флюсуючої дії різних плавнів у складах ангобних 

покриттів для клінкерної кераміки.   

В дослідженні було використано пегматити марок ПТ і ПБ (ДП «Шпат», 

Житомирська обл.), а також бій напівбілої широкогорлої склотари. Ці плавні 

використовувалися в композиції з білопаленою глиною «Прима-Веско» 

(Дружківське родовище) і лужним каоліном Йосипівського родовища в 

кількості 10–40 мас. % і 0–30 мас. % відповідно. Ангобні шлікери (сито № 

0063) наносилися на сухі зразки методом поливу, після чого вони підлягали 

випалу за температур 1100 С і 1150 С. Для зразків були визначені водопогли-

нання та об’ємна вогнева усадка як функції спікання і проаналізовано їх 

залежності від складу сировинних композицій на основі діаграм «склад-

властивість», побудованих в результаті симплекс-ґратчастого експерименту. 

Визначено, що за обох температур випалу тенденції зміни властивостей 

однакові і полягають в тому, що зі збільшенням вмісту в масах будь-якого з 

пегматитів і склобою водопоглинання закономірно знижується, але склобій є 

більш ефективним регулятором плавкості, який однаково помітно знижує 

водопоглинання як в його комбінації з глиною, так і з лужним каоліном. Для 

досягнення однакового ступеню спікання вміст склобою в масах на 25 % менше 

ніж пегматитів. Найбільш ефективним є комплексний плавень з вмістом 

пегматитів і тарного склобою по 10 мас. %, який забезпечує водопоглинання 

ангобу 1,5–3 %, що відповідає вимогам технології клінкерної фасадної 

кераміки.   
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Згідно з літературними даними [1] кон'югована лінолева кислота (КЛК), а 

саме її цис-9,транс-11-, транс-10,цис-12- і транс-9,транс-11-ізомери, володіють 

вираженою фізіологічною активністю і використовуються як біологічно активні 

добавки для лікування та профілактики ожиріння, цукрового діабету, серцево-

судинних і онкологічних захворювань. 

 Відомі в наш час технології їх синтезу мають суттєві недоліки, основними 

з яких є низький ступінь перетворення вихідної речовини, складність 

відділення та повторного використання каталізатора, утворення небажаних 

побічних продуктів в ході процесу та ін. З цих причин актуальною задачею 

харчової промисловості України і метою даної  науково-дослідної роботи є 

розробка принципово нового методу синтезу КЛК. 

Запропонований спосіб отримання кон’югованих ізомерів лінолевої 

кислоти полягає у перетворенні триацилгліцеринів соняшникової олії в етилові 

ефіри відповідних жирних кислот та подальшій ізомеризації останніх в 

результаті їх нагрівання з алюмосилікатним каталізатором в атмосфері азоту. 

Вибір етилових ефірів жирних кислот соняшникової олії в якості об'єкта 

дослідження обумовлений їх кращою засвоюваністю та здатністю запобігати 

ресинтезу жиру в організмі, а також технологічними перевагами, пов'язаними з 

їх меншою в'язкістю в порівнянні із соняшниковою олією [2]. Про ефективність 

процесу ізомеризації судили виходячи з порівняння коефіцієнтів 

променезаломлення вихідної речовини до та після реакції. 

В результаті науково-дослідної роботи експериментально була 

підтверджена можливість використання алюмосилікатного каталізатора для 

синтезу біологічно активних похідних лінолевої кислоти та розроблена 

раціональна методика проведення процесу. 
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 Основним параметром виробництва синильної кислоти є термодинаміка 

процесу. Саме за допомогою термодинамічних розрахунків можна говорити 

про швидкість й інтенсивність процесу. Тепло екзотермічних реакцій, як 

основної так і побічних, дозволяє вести процес при інтервалі температур 1173-

1373 К та часі контактування 10
-5

-10
-6

 с [1]. 

  Розглядаючи термодинаміку реакції утворення НСN і знаходячи її 

рівноважні характеристики, В.І. Атрощенко показав незворотність процесу в 

інтервалі температур 1073-1573 К [2]. 

 

  Таблиця 1  Залежність константи рівноваги реакції від температури 

синтезу НСN 

Т, К 1073 1173 1273 1373 1473 1573 

Lg Kp 40,959 39,185 37,704 36,449 35,375 34,446 

 

  Синтез НСN починається при температурах процесу 423 - 473 К.  

  Б. Пен з'ясував, що оптимальний вихід НСN досягається шляхом створення 

оптимальної температури синтезу, яка регулюється відношенням NН3:CH4. 

Причому, Максимальний вихід НСN одержується при мінімальній температурі 

синтезу. Аналіз теплових ефектів реакцій, що проходять в умовах синтезу, 

показав: чим більше NН3 перетворюється в ціанистий водень, тим менша 

аутотермічна температура синтезу [3]. 

  Вибираючи температуру окиснення суміші NН3 і CH4 необхідно 

враховувати склад початкової суміші, навантаження, співвідношення поміж 

компонентами, питомі втрати Рt-Rh каталізатора, які значно збільшуються при 

температурі вище 1313 К, а також швидкість високотемпературного 

розкладання НСN парою води. 

  Перебіг реакції неповного окиснення NН3 і CH4 на платинородієвому 

каталізаторі суттєво залежить від дифузії газів з об'єму до поверхні контакту. 

Тому оптимальні умови протікання процесу в значній мірі залежать від 

швидкості газового потоку. При малому значенні цього показника може бути 

оборотна дифузія газів, яка супроводжується непродуктивними видатками 

реагентів, частковим розкладанням утвореного НСN і відкладанням вуглецю на 
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поверхні каталізатора. Надзвичайне збільшення швидкості потоку може 

створити ситуацію, коли час контактування реагентів на поверхні може бути 

недостатнім. На практиці лінійна швидкість газу дорівнює 0,8 - 1,4 м/с [2]. 

Розрахований оптимальний час контактування складає 6,3·10
-6

 с при 

температурі 1373 К і 5,9·10
-6

 с  при 1473 К. У загальному випадку, при 

температурі 1273 К оптимальний час контактування змінюється від 10
-5

 і до  

10
-6

 с [2]. 

  За результатами роботи промислового контактного апарата було визначено 

час контактування початкової суміші на каталізаторі та дійсну концентрацію 

НСN в момент утворення (табл.2). 

 

 Таблиця 2  Характеристика роботи промислового реактора синтезу НСN 

Загальне 

навантаження 

на 

каталізатор, 

м
3
/с 

 

Тиск 

конверсії, 

МПа 

 

Температура 

конверсії, К 

 

Час 

контактування, 

·10
6
с 

 

Концентрація 

HCN, 10
-3 

моль/м
3
 

2,32 0,131 1268 1,531 0,1858 

2,34 0,126 1233 1,514 0,1859 

2,37 0,127 1208 1,540 0,2593 

2,37 0,133 1263 1,532 0,2413 

2,37 0,137 1198 1,665 0,2616 

2,61 0,133 1218 1,443 0,2831 

2,65 0,147 1278 1,498 0,3582 

2,67 0,132 1233 1,379 0,3645 

2,69 0,148 1283 1,48 0,2537 

 

  Отже, щоб процес проходив за потрібною нам швидкістю, особливо 

важливо дотримуватися усіх параметрів, таких як: температура, тиск і 

співвідношення компонентів. Тому потрібно досліджувати і вивчати 

термодинамічні властивості речовин й процесів для раціонального сучасного 

промислового виробництва. 
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Найпоширеніше визначення полягає в тому, що гідрогель являє собою 

набухлі в воді і зшиті полімерні ланцюги одного або декількох мономерів. Інше 

визначення полягає в тому, що це полімерний матеріал, який має здатність 

набухати і утримувати значну частину води в своєму складі, але не 

розчиняється у воді. Гідрогелі привернули значну увагу в останні 50 років 

завдяки своїй винятковій можливості застосування в широкому діапазоні. Вони 

володіють певним ступенем гнучкості, дуже схожі на натуральні тканини через 

великий вміст води.  

Мета дослідження - вивчення кінетики гелеутворення та особливостей 

реологічних властивостей  гідрогелей на основі агар-агару. 

В роботі проведено дослідження з вивчення кінетики гелеутворення та 

особливостей реологічних властивостей  гідрогелей на основі агар-агару з 

метою отримання сучасних біосумісних матеріалів для медичної, 

косметологічної та фармацевтичної галузей. 

В ході дослідження дійшли наступних висновків: 

- встановлено, що тільки для розчинах гідро гелю, який отримували 

впродовж 30 днів у всьому діапазоні концентрацій спостерігається задовільна 

лінійна залежність; 

- показано, що у композиціях, які складаються виключно з агар-агару та 

води спостерігається найменший час втрати липкості та плувкоутворення. При 

цьому, при збільшенні вмісту агар-агару с 25 до 50% відсотків можна побачити 

найбільш швидкі процеси втрати липкості та плівкоутворення; 

- найбільш ефективними с точки зору отримання масок для обличчя та 

медичних тейпів є композиції з найбільшим часом втрати липкості та 

плівкоутворення - з 25% агар-агару та 50% молока та меду, тому що саме для 

них буде характерне як найдовший час дифузії активних речовин до організму 

людини. 
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Кисломолочні напої в дієтичному відношенні цінніші за молоко. Дієтичні 

та лікувальні властивості пояснюються сприятливою дією на організм людини, 

мікроорганізмів і речовин, що утворюються внаслідок біохімічних процесів, які 

перебігають при сквашуванні молока. Кисломолочні напої – це продукти, які 

одержують з незбираного, знежиреного, нормалізованого молока або вершків 

шляхом внесення заквасок і створення умов для ферментації нормалізованої 

суміші та отримання згустку. Використовуються чисті культури 

молочнокислих бактерій або можна додавати дріжджів та оцтовокислі 

бактерії [1].  

Недоліками відомих способів виробництва цього продукту є те, що вони не 

забезпечують підвищення вмісту вітамінів та мікроелементів у готовому 

кисломолочному напої, у його складі відсутня натуральна рослинна клітковина 

і кефір виходить не збагачений йодованим білком. 

Внесення до суміші перед заквашування йодоказеїну, для отримання 

вмісту йоду у готовому продукті 0,1-10 мг/кг [2], під час охолодження та 

перемішування у сквашену суміш додають немолочну рослинну сировину – 

шрот харчовий з насіння розторопші плямистої, в кількості 2-3 % від маси 

нормалізованої суміші [3] дозволяє отримати високоякісний кисломолочний 

напій підвищеної харчової та біологічної цінності, з лікувально-

профілактичними властивостями. 
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Кисломолочні продукти відіграють важливу роль у забезпеченні та 

підтримці життєдіяльності людини. Серед різноманіття продуктів молочної 

промисловості значний попит у населення мають йогурти. В останні роки в 

Україні та за кордоном споживачі віддають перевагу комбінованим 

йогуртам [1]. 

Актуальним у створенні комбінованих йогуртів є пошук і впровадження у 

виробництво природних компонентів, що одночасно мають технологічну та 

фізіологічну функціональність.  

Метою даної роботи є вдосконалення технології виробництва  йогуртів за 

допомогою використання в якості натурального наповнювача продуктів 

бджільництва. 

Перспективною є технологія отримання йогурту резервуарним способом з 

внесенням наповнювача разом із закваскою перед сквашуванням. В якості 

закваски доцільно застосовувати препарати прямого внесення із вмістом чистих 

культур Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus та Lactobacillus 

bulgaricus у співвідношенні 1:1:1. В якості наповнювача використовують мед, 

маточне молочко та бджолине обніжжя [2]. Готовий продукт має однорідний в 

міру щільний згусток світло-жовтого кольору та приємний у міру солодкий 

медовий смак та аромат. Йогурти з вмістом апіпродуктів доцільно вживати  з 

метою оптимізації хімічного складу раціону харчування та для загального 

зміцнення організму. 

Таким чином, внесення апіпродуктів позитивно впливає на хімічний склад 

йогуртів, збільшуючи масову частку біологічно активних речовин, та дозволяє 

скоротити тривалість технологічного процесу виробництва на 13 %.  
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Практика додавання харчових кислот в продукти харчування виходить з 

існування натуральних кислих продуктів, а самі тривіальні назви кислот 

етимологічно пов'язані з ними. Кисломолочні продукти використовуються в 

харчуванні з давніх часів. Після того як в XVIII ст. шведський хімік і фармацевт 

Карл Вільгельм Шеєле відкрив в лимонах, осаді вина (винному камені) і 

скислому молоці відповідно лимонну, винну і молочну кислоти, а пізніше було 

створено їх промислове виробництво, ці кислоти стали вводити в їжу для 

додання їй кислого смаку [1]. Удосконалення виробництва молочної кислоти є 

актуальним у зв’язку з слабкою розвиненістю цієї галузі в Україні та зросту 

попиту на молочну кислоту у світі. Молочна кислота використовується у 

харчовій промисловості, косметології, фармакології, та останнім часом для 

виробництва біодеградуючих пластиків [2].  

Метою даної роботи є удосконалення технології виробництва кислоти 

молочної харчової. Нещодавно запропоновано використання штаму-

продуценту Lactobacillus paracasei, який менш вимогливий до умов розвитку 

біомаси та характеризується чудовою здатністю продукування молочної 

кислоти і високою швидкістю росту [3]. Молочну кислоту з високою 

концентрацією отримують шляхом культивування штаму в середовищі, що 

включає 160–180 г/л глюкози, 15 г/л дріжджового екстракту та 7–15 г/л 

пептону. При однакових умовах Lactobacillus paracasei продукує за годину 

втричі більше молочної кислоти ніж Lactobacillus delbrueckii. 

Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволить скоротити 

тривалість молочнокислого зброджування та інтенсифікувати синтез молочної 

кислоти. 
Список літератури: 

1. Starr J. N. Lactic Acid / J. N. Starr, G. Westhoff // Ullmann's Encyclopedia of Industrial 

Chemistry: DVD Edition. – Wiley, 2014. – P 1–8. 

2. Краткий обзор рынка молочной кислоты Евросоюза. – URL: 

http://abercade.ru/research/industrynews/7401.html. 

3. Patent of France WO2005071061A1. A method for producing lactic acid with high 

concentration and high yield using lactic acid bacteria / Young-Hoon Park Kwang-Myung ChoHye-

Won Kim Dae-Cheol Kim.; Published: 2005-08-04. 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019. 495 

СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ПРИРОДНИЧІ І  

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

УДК 378.147 

 

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ  

 

К.О. БАНДЕЛЕТ
*
, Н.В.СЕРЕДА

2 

 
1
 магістрант кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

системами ім.акад. І.А.Зязюна, група СГТ-М619,  НТУ  «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
2
  доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

системами ім.акад. І.А.Зязюна, кандидат мистецтвознавства,  НТУ «ХПІ», Харків, 

УКРАЇНА 
*
email: katyabandelet@gmail.com 

 

На сьогодні українські заклади вищої освіти намагаються дати 

майбутньому фахівцеві всі важливі знання, уміння та навички, які будуть 

сприяти успішній майбутній професійній діяльності студента. 

Світ не стоїть на місці й ті вимоги, які були важливі 10 років тому, зараз 

можуть втрачати актуальність, а то й зовсім замінюватися новими (наприклад, 

вміння друкувати на машинці – володіння ПК, знання рідної мови – іноземних 

мов тощо). Незважаючи на процеси технологізації та глобалізації суспільства, 

роль спілкування залишається провідною. Неможливо бути успішним 

фахівцем, не володіючи основами ділової етики, не маючи високого рівня 

культури спілкування.  

На нашу думку, культура спілкування – це комплекс особистісних якостей, 

знань, умінь та навичок, які є запорукою ефективної комунікації в процесі 

спілкування, який виконує всі цілі, поставлені до або під час комунікативної 

взаємодії. Наголосимо, що особистісні якості студента займають провідне місце 

у структурі культури спілкування. 

У статті О.Г. Романовського «Формування особистості інтелігента як одна 

з задач вищої школи» неабияка увага приділяється всебічному розвитку 

майбутніх фахівців. Також у ній виділені якості особистості, уміння та навички, 

необхідні для ефективної трудової діяльності.  

До них належить здатність керуватися нормами етики, культури, 

загальнокультурними цінностями [1]. Вважаємо, що високий рівень культури 

спілкування також істотно впливає на професійну діяльність та комфорт під час 

будь-яких ділових стосунків.  

Задля визначення рівня сформованості культури спілкування вважаємо за 

необхідне визначити її компоненти. Для цього послуговуємось поділом рис 

характеру за Б.М. Тепловим [2].  

Перелік основних компонентів культури спілкування: 
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 Основний психічний склад особистості: чесність, 

цілеспрямованість, принциповість, стресостійкість, здатність 

планувати майбутню бесіду та передбачення будь-якого 

результату. 

 Ставлення людини до інших: ввічливість, толерантність, чуйність, 

емпатійність. 

 Відношення людини до самої себе: почуття власної гідності, 

самокритичність, вимогливість до себе, охайність. 

 Ставлення людини до праці: акуратність, ініціативність, 

наполегливість, працьовитість. 

 Знання етикету, особливостей менталітету співрозмовника, 

основних психічних процесів. 

Таким чином, під час професійної підготовки майбутніх фахівців з 

вищою освітою особливу увагу слід приділяти формуванню високого рівня 

культури спілкування, адже вища школа вже сьогодні розуміє важливість 

морально-етичного та духовного розвитку особистості студента. За умови 

наявності та розвитку вищезазначених рис та формування в процесі 

професійної підготовки відповідних компетентностей, знань, умінь та навичок 

майбутній фахівець підвищує рівень своєї культури спілкування та в 

подальшому матиме змогу достойно репрезентувати себе на робочому місці.  
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На сьогоднішній день існує, на думку автора, деяка проблематика в освіті. 

По-перше, обсяг наукових знань оновлюється в двоє кожні пів року і щоб 

стежити за новинками і бути в центрі необхідно викладачам коригувати 

навчальні плани та методичні посібники по лекціях кожні пів року. 

2. Інтернет стоїть на першому місці за освітою серед молоді, вони 

вважають за краще дивитися ролики на ютубі, або читати всі можливі статті в 

онлайн доступі всесвітньої мережі, ніж навчаться в університетах, і щоб 

залучити нових студентів, необхідно розробляти все нові програми з 

інтерактивного навчання в  вигляді тренінгів та ін. 

3. Увагу молоді, студентів, зараз складно утримувати в світі стрімкої 

інформації в Інтернеті, і вони звикли обробляти великий обсяг інформації яка 

зараз в мережі, і для цього теж необхідно коригувати навчальні та методичні 

посібники. Вводити форму навчання у вигляді тренінгів. 

4. Як показали дослідження [3] процес перевірки знань за допомогою тестів 

не завжди актуально показує рівень знань студентів, тому що  дані можуть 

показувати знання в даний момент, не враховуючи потенціал студента, його 

здібності. Це необхідно враховувати в розробці методики навчання студентів.  

5. Студенти дуже індивідуальні і мають різні типи характеру (наприклад, 

дисциплінарний, синтезуючий, креативний, поважний, етичний) і засвоєння 

інформації, це також слід враховувати. 

Є необхідність подбати про коригування вимірників і введенні нових. 

Дані проблеми слід враховувати при навчальному процесі. 
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In the modern global world, the number of intercultural contacts is constantly 

growing, so it is difficult to overestimate the role of a translator. The current state of 

linguistic research requires a comprehensive approach to the study of the 

phenomenon of translation. Thus, the interaction of such sciences as linguistics and 

sociology, each of which sets specific goals and objectives, offers new ways of the 

analysis of the translation activity.  

Nowadays translation is one of the key tools for international and intercultural 

interaction. The emergence of a new field, the sociology of language, allows us to 

analyze the process of translation as a social practice aimed at successful 

communication and establishing understanding between cultures. Today scholars tend 

to view translation as a social practice and consider the translation process within the 

sociology of translation: according to Mary Snell-Hornby, “at all events translation 

sociology is a welcome alternative to the purely linguistic approach, and it is an issue 

of immense importance with a wealth of material for future studies” [1]. The 

sociology of translation is influenced by the works of such prominent sociologists as 

Pierre Bourdieu, Bruno Latour, Niklas Luhmann, Anthony Giddens, while the names 

of Andre Lefevere, Michaela Wolf, Mary Snell-Hornby [1,3] are among those who 

established the sociological theory of translation science. 

The sociological approach to translation is based on the understanding that 

translation is an activity influenced by a variety of social factors. The search for 

methods of translation mechanisms analysis and consideration of the translation 

process in terms of a social practice help to develop analytical tools that can shed 

light on the various components of the translation process. These may indicate the 

importance of translation in the social context in general and the social nature of 

translation in particular. Esperanca Bielsa Mialet mentions that “while literary 

translation is the oldest and one of the most fertile fields of inquiry in translation 

studies, news translation has until recently received relatively little attention. It is 

argued that a sociological input to the study of both literary and news translation 

reveals important aspects of the social context in which translation occurs that have 

remained largely unexamined, and helps to elucidate the function of translation in the 

global literary and news fields. A sociological perspective on translation also 
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contributes to a renewed understanding of the discipline and makes translation studies 

relevant to other fields, in particular sociology and globalization research” [2, p. 155]. 

There are many approaches to defining the concept of social practice in modern 

sociology. It has been actively discussed by various scholars during different stages 

of the development of sociology. Translation as an activity and the result of this 

activity is connected to a particular social context. On the one hand, translation is 

carried out by people belonging to a particular social system; on the other hand, the 

phenomenon of translation is inevitably linked to various social institutions, which 

largely determine the choice of means of translation and the strategies underlying a 

translator's activity. “The view of translation – from varying perspectives – as a social 

practice entails specific questions which, among others, relate to the ethical and 

sociopolitical responsibility of the agents involved in the translation process” [3]. The 

social function and communicative value of translation can be seen at the point where 

translation meets various social factors. The social features of translation can be 

revealed through the analysis of the relationships that exist between the author, 

translator, original and translated texts, and the public in their social interaction. 

At the beginning of the third millennium an interest in the sociology of 

translation is increasing, which makes it possible to analyze the language and 

translation as an integral part of the language use in a broad social context. Language 

as a social phenomenon is a part of the field in which scientists are directly interested. 

The sociological direction in the analysis of the language and translation not only 

reveals important aspects of the social context in which the translation takes place, 

but also contributes to a new understanding of the field and connects translation 

studies with other disciplines.  

Consideration of translation in terms of a social practice gives scholars the 

opportunity to explore translation activities in a broad social context and to interpret 

the social conditions behind the translation phenomenon. The activity of translation 

has social significance and certain features of a social practice, among which the 

translation in the context of a certain social situation, the focus on the result and 

interaction with others, the achievement of mutual understanding and transformation 

of the social world. Thus, the analysis of translation based on the sociological theory 

adds a new dimension to the study of translation as a social phenomenon. 
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Швидкісне плавання в ластах один із провідних видів підводного спорту, 

який набуває широку популярність в Україні. Новий сплеск відбувся в 1996 

році, коли була створена Федерація підводного спорту і підводної діяльності 

України, що стала згодом членом CMAS. Таку назву було обґрунтовано новим 

видом підводної діяльності – дайвінгом. Поряд з видами підводного спорту, 

такими як: плавання в ластах, підводне орієнтування, підводне полювання, 

підводна стрільба по мішенях, підводне фотографування, фрідайвинг, акватлон, 

став активно розвиватися дайвінг. Таким спорядженням треба було навчити 

користуватися людей, які бажають побачити красу підводного світу. 

Ґрунтуючись на міжнародних стандартах CMAS в Україні були створені клуби 

дайвінгу та підготовлені міжнародні інструктори з дайвінгу [1].  

У Харківській області налічується велика кількість талановитих 

спортсменів, команд, які показують дуже високі результати та представляють 

нашу країну на міжнародній арені. Але з цим помітна різниця затребуваності та 

рівень обласних змагань. З цим з’являється необхідність в плануванні 

проведення високого рівня спортивних змагань з плавання в ластах в 

Харківській області. Тому, актуальність роботи зумовлена тим, що сьогодні 

змагання з швидкісного плавання в ластах мають велику перспективу розвитку 

за рахунок покращення моделі проведення цих змагань. 

Мета моєї роботи полягає у визначенні чинників забезпечення змагань з 

підводного спорту та надання рекомендацій щодо покращення планування 

змагальної діяльності у Харківській області.  

Завдання пов’язані з метою і були визначені наступними:  

1. Дослідити та проаналізувати питання менеджменту змагальної 

діяльності підводного спорту в Україні та Харківській області. 

2. Визначити чинники забезпечення змагань з підводного спорту. 

3. Виявити недоліки планування та проведення змагань з підводного 

спорту в Харківській області. 

4. Надати рекомендації щодо покращення змагальної діяльності 

підводного спорту в Харківській області. 

У ході дослідження даної роботи проводились опитування усіх людей, які 

приймають безпосередню участь в організації та проведенні змагань з 

підводного спорту. В наслідку цього були виявлені чинники змагальної 
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діяльності з підводного спорту. Були проаналізовані одержані данні та виявлені 

недоліки планування змагань в Харківській області з підводного спорту. 

А саме, формування програми змагань, включаючи не провідні та не 

кваліфіковані дистанції на відбір до збірної Харківській області. 

 

Таблиця 1 – Програма змагань 

 

 1 день 2 день 

1. 50 м пірнання 50 м в ластах 

2. 400 м плавання в ластах 200 м акваланг 

3. 100 м плавання в біластах 50 м плавання в біластах 

4. 100 м акваланг 100 м плавання в ластах 

5. 200 м плавання в ластах 200 м плавання в біластах 

 

Формування запливів та відсутність обмеженого часу на готовність до 

старту. Відсутнє додержання певних норм та стандартів до спортивного 

обладнання спортсменів та можливість проведення провідного естафетного 

плавання. В ході дослідження були проведені експертні оцінювання методом 

логічного аналізу та моделювання. Опитували тренерів, суддів, секундантів, 

організаторів, учасників змагань з підводного спорту. За допомогою 

оцінювання були визначені головні аспекти ефективного планування та 

проведення змагань високого рангу. 

Висновки: 

1. Дотримання усіх норм планування та впровадження нових аспектів 

проведення змагань – є важливими чинниками статусу змагань, зацікавленості 

учасників, глядачів, спортсменів високого класу та команд з інших областей.  

2. Рівень та кваліфікація до стандартів спортивного обладнання є 

важливим фактором до підвищення рівня змагань. 

3. Програма змагань та дистанцій повинна бути сформована за 

регламентом Федерації Підводного спорту України. 
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У сучасному світі, бізнес у спортивній сфері є дуже популярним, постійно 

відкриваються фітнес-центри, спортивні зали, але залишаються на «плаву» і 

продовжують працювати лише половина з них. Цілями проекту зі створення та 

введення в експлуатацію фітнес клубу виступають: обґрунтування 

рентабельності організації діяльності та подальшої експлуатації спортивного 

клубу; визначення економічної доцільності організації підприємства, що 

займається цією діяльністю; оцінка очікуваних фінансових результатів бізнесу і 

побудова організаційної стратегії підприємства. 

Основними завданнями проекту є: 

- розробка та опис шляхів створення спортивного клубу; 

- визначення передбачуваного місця положення створюваної організації на 

ринку (ринкової ніші); 

- опис послуг, які організація надаватиме споживачам; 

- аналіз доцільності створення планованого виробництва з точки зору 

рентабельності і прибутковості; 

- проведення аналізу ризиків та можливих загроз, що стоять перед 

організацією, як в даний момент часу, так і в майбутньому; 

- створення нових робочих місць. 

Робота починається із дослідження ринку: де і чому відкриваються фітнес- 

клуби в Україні, чи є попит та вільні місця у цій ніші. Виявилось, що Україна 

ще не має достатньої кількості спортивних місць для населення, подивившись 

карту спортивних залів, було виявлено, що у районі метро Видубучі у Києві 

немає фітнесів, тож за бізнес-планом майбутній фітнес-центр буде саме там.  

Далі були зроблені розрахунки витрат та кількість часу, що була потрібна 

на відкриття та на окуплення витрат. Спочатку треба було порахувати вартість 

тренажерів, оснащення, вартість робочої сили, витрати на адміністративні цілі, 

рекламу та оренду, вийшла приблизна сума у 768480 грн. Потім розраховувався 

приблизний місячний дохід у 383200 грн., а чистими 136442 грн., що дало 

зрозуміти приблизний термін окупності в півроку.  

Слідом постало питання, де знайти інвестора. Для цього є вигідні інтернет-

ресурси із стартапами Kickstarter, IndieGoGo, RocketHub, PeerBackers, 

Booomerang, Спільнокошт, Na-Starte. Розглянутий проект відкриває перед 

інвестором перспективи і можливості із завоювання і зміцнення міцних позицій 

на ринку спортивних клубів Києва, який на сьогоднішній день знаходиться на 

етапі активного розвитку. Можливість відкриття підприємства цього сегмента 

економіки є привабливою і, що не менш важливо, ефективною.
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Система освіти (в тому  числі і вищої освіти) України перебуває у стані 

реформування. Відбувається перехід від  передачі знань  студентам до 

виробітки в  них певних практичних навичок та компетентностей в вирішенні 

практично значимих завдань.   На фоні активних інноваційних процесів у галузі 

розробки програмного забезпечення формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців  має велике значення. Швидкість необхідних змін, що 

вносяться інноваціями в майбутнє портфоліо розробника програмного 

забезпечення постійно зростає і  досягнути тієї ж швидкості  при підготовці 

фахівця неможливо без використання комп’ютерно-орієнтованих технологій. 

Компетентність – складна інтегрована характеристика особистості, під 

якою розуміється сукупність знань, умінь, навичок, а також досвіду, що разом 

дає змогу ефективно провадити діяльність або виконувати певні функції[1]. 

Підготовка фахівця-програміста на сьогодні спрямована саме на набуття 

студентами певних компетентностей, оскільки тривіальна передача інформації 

від викладача до студента вже неефективна. Інформаційний простір, що 

утворився завдяки мережі інтернет, повністю забезпечує   майбутнього фахівця 

актуальними знаннями. Роботодавцям нецікавий фахівець що має обізнаність  

тільки в теоретичній площині. Тому першочерговим завданням  викладача 

закладу вищої освіти   є залучення майбутнього фахівця до закріплення 

теоретичних знань на реальних прикладних задачах та створення чітких 

професійних орієнтирів у неосяжних обсягах інформації.  

Забезпечення вирішення цих завдань викладачем неможливо без 

використання комп’ютерно орієнтованих технологій в освітньому процесі. В 

першу чергу це застосування засобів дистанційної освіти для організації 

змішаного навчання.  Застосування технологій Google Classroom дозволяє 

ставити завдання  як індивідуально так і для всієї групи, швидко отримувати 

результат та залучати зовнішніх експертів. Тобто формувати актуальні 

професійні компетентності  та  готувати конкурентоздатного фахівця-

програміста. 
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Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, 

соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується на 

формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення 

форм і змісту навчального процесу, впровадження інформаційно-

комунікативних технологій та методів навчання та тестування, що надає 

можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням 

світових вимог. 

Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти є нові 

інформаційно-комунікативні технології. Інтерактивність, інтенсифікація 

процесу навчання, зворотний зв’язок – помітні переваги цих технологій, котрі 

зумовили необхідність їх застосування у різних галузях людської діяльності, 

насамперед у тих, які пов’язані з освітою та професійною підготовкою. Нині 

помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання 

інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі. 

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, 

особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері 

суспільного виробництва є збирання, нагромадження, продукування, 

оброблення, зберігання, передавання та використання інформації. Ці процеси 

здійснюються на основі сучасних засобів процесорної та обчислювальної 

техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. 

Інформатизація суспільства, як наголошується в сучасній літературі, 

забезпечує: 

- активне використання інтелектуального потенціалу, що постійно 

розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, науковому, 

виробничому та іншому видах діяльності його членів; 

- інтеграцію інформаційних технологій з науковим, виробничим, 

ініціюючим розвитком усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію 

трудової діяльності; 
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- високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого 

члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої 

інформації, правдивість використаних даних. 

Виникнення та розвиток інформаційного суспільства (ІС) припускає 

широке застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в освіті, 

що визначається багатьма чинниками. 

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює 

передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду 

людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої. 

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу 

людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до 

соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні 

знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві. 

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є 

важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС 

і процесу модернізації традиційної системи освіти. 

Як свідчать дослідження учених, основними напрямами формування 

перспективної системи освіти, що мають принципово важливе значення для 

України, котра нині перебуває на етапі складних економічних перетворень, є 

такі: 

- підвищення якості освіти шляхом її фундаменталізації, інформування 

учнів і студентів про сучасні досягнення науки у більшому обсязі та швидшими 

темпами; 

- забезпечення орієнтації навчання на нові технології ІС і насамперед на 

ІКТ; 

- забезпечення більшої доступності освіти для різних верств населення; 

- підвищення творчого потенціалу освіти. 

Інформаційно-комунікативні технології на основі систем телекомунікації у 

всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі 

десятиріччя будуть основними двигунами НТП. Інформатизація освіти є 

частиною цього глобального процесу. Актуальною проблемою сьогодення є 

розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми 

навчання з метою підвищення рівня навчального процесу у вищому 

навчальному закладі. 

Інформатизація освіти вимагає впровадження у вищу освіту інноваційних 

за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців 

нової формації, створення потужної інформаційної інфраструктури у вищих 

навчальних закладах з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним 

середовищем, впровадження інформаційно-комунікативних технологій, 

електронного навчання, комунікаційних мереж (глобальних, національних, 

локальних).
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В умовах сучасної політичної ситуації в Україні, що водночас намагається 

проводити реформи та не програти у гібридній війні Росії, у центрі суспільної 

уваги постає проблема етичної та моральної  відповідальності журналістики. 

Вільна циркуляція неправдивої інформації, неефективність перевірки фактів, 

стійкість та поширеність у громадському дискурсі популістської пропаганди, 

прояви расизму та сексизму у суспільній думці, поява так званої епохи пост-

правди [2], створюють виклик засаді етичної журналістики. Суспільство має 

буть достатньо поінформованими при прийняті потенційно важливих для його 

функціювання рішень для сталого демократичного розвитку.  

Вміння розрізняти думки, факти від фейків та пост-фактів (постправди) є 

запорукою розвитку держави в сучасному світі. Тому метою роботи став аналіз 

можливостей розрізняння поняття факту та пост-факту на прикладі 

функціювання інформації в мережі Facebook. Кембриджський словник дає 

наступне визначення терміну «постправди» (Post-truth): постправда – це 

політичні дії та мислення, «при яких об'єктивні факти є менш впливовими у 

формуванні громадської думки, ніж заклики до емоцій і особистих переконань» 

[11]. Тобто, це комунікація, яка спирається на почуття та власні переконання, 

які насправді не мають під собою реальних підстав (фактів). Нажаль, за даними 

лабораторії Нємана (Nieman Lab) в Гарвардському університеті, більшість 

виборців у США довіряють не фактам, а почуттям та емоціям [6, 10], завдяки 

цьому піар-технологам Д. Трампа вдалося вивести його у переможці на 

останніх президентських виборах [4]. Засновник цієї мережі М. Цукерберг 

стверджує, що його соціальна мережа - "технологічна компанія" і "платформа", 

але не видавець. Але багато експертів з ЗМІ категорично не згодні, вони 

вказують на те, що мережа Facebook стала «найпотужнішим у світі 

редактором», і для цього є всі підстави. Це бізнес вартістю близько $325 млрд. 

Дослідження також свідчать, що більше 50% людей отримують свої новини з 

соцмереж, а в США цій показник перевищує 60% [7]. Але проблема ще у тому, 

що алгоритми мережі Facebook та інших засобів масової інформації при 

показах у стрічці звужують спектр контенту, який бачить користувач, виходячи 

з його попередніх уподобань і інтересів [9]. Також аналіз BuzzFeed News 

виявив, що найкращий спосіб генерувати розповсюдження новин у цієї мережі 

– публікувати сенсації або неправдивий (фейковий) контент [8]. Зазначимо, що 

інформаційний складник е суттєвим чинником – віртуальним та ефективним 
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інструментом ведення «гібридної» війни, який в українському контексті стає 

чинником впливу ворожої пропаганди, який визначається як «війна сенсів» [5, 

с. 244]. Основними структурними елементами у цій війні стають фейки та 

постправда – симулякри того, чого в реальності не існує [1]. Тому формування 

єдиного й повністю контрольованого інформаційного простору стає одним з 

умов ефективного використання фейків та постправди у пропагандистському 

протистоянні. Дослідження як політичного дискурсу, так і розвитку демократії 

в країнах пострадянського регіону вказують, що для ефективного протистояння 

пропаганді ззовні у вигляді поширення фейковій інформації або постправди, 

потрібна активна співпраця з розробниками соціальної мережі Фейсбук зі зміни 

принципів її комунікативного дизайну і блокування фейкових джерел 

інформації, а також акаунтів, що розповсюджують подібну інформацію [3, с. 

81]. 
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Категорія цінність – одна із центральних в філософії. Вона з’явилася ще в 

давні часи: в давніх міфах присутні ідеї моралі та цінностей. В сучасному світі, 

не зважаючи на його складний глобальний характер розвитку, на технічний та 

технологічний розвиток, такі цінності, як Людина, Звання, Сумління (саме вони 

регулюють прояви життєвих орієнтирів будь-кого) залишаються центральними. 

В такому контексті духовно-моральне становище людини – це процес 

відрефлекторних моральних та екзистенційних смислів, які надихають людину 

на трансцендентні зростання і постійні пошуки. Практика показує, що сучасний 

тип науково-технічного розвитку можна поєднувати із альтернативними 

світоглядними ідеалами східних культур. Чому?  

Для культури Сходу природа – це живий організм (це перетинається із 

ідеями глобального еволюціонізму, де оточуюче середовище – це складна 

система, в яку включена людина як невід’ємна складова. Такого роду системи 

(людинорозмірні) потребують особливих стратегій дослідження та дії. 

Характер будь-яких процесів в системах відкритого статусу обумовлений 

синергетичними ефектами, в яких певну роль починають відігравати несилові 

взаємодії (в основі яких лежать кооперативні процеси-ефекти). Траєкторії 

розвитку не можна описати тільки лінійними моделями, бо кожна із них може 

змінювати свій стан за рахунок біфуркаційних ефектів. І такі системи вже 

необхідно описувати нелінійними моделями розвитку та руху. Що це означає? 

Виникає новий тип інтеграції істинного знання та моралі (бо саме мораль може 

окреслювати ціле раціональні та ціннісне-раціональні дії). Тому мова йде не 

тільки про роль соціо-гуманітарного знання у розумінні трансформацій істини. 

Скоріш мова йде про техніко-технологічний характер відкритій та знань, бо до 

їхнього підґрунтя з необхідністю буде додаватися вибір певного сценарію 

розвитку, і орієнтуватися вже необхідно на моральні принципи, на певні 

заперечення, на способи дій, експериментів із навколишнім середовищем.  

Ідеал істинного знання як самоцінності, який не потребує додаткових 

етичних обґрунтувань, довгий час панував в науковому середовищі (це йшло 

від традиції раціональності Просвітництва). Більш того, раціональне 

обґрунтування йшло від етики (бо істинне знання про чесноту задають 

орієнтири моральної поведінки). Але для східної культурної традиції практичну 

й теоретичну значущість окреслює інший підхід: моральне вдосконалення 

зростало на ґрунті умов та основ для осягнення істини, тому істину не можна 

виокремлювати від моралі. Прикладом пояснення цього феномену може стати 
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сказання про розуміння та значення ієрогліфа «Дао». (На питання, як розуміти 

Дао, кожному учню Конфуцій давав різні відповіді. Оскільки Дао означав 

водночас закон, істину та моральний життєвий шлях, а кожен з учнів мав 

різний життєвий досвід, то й пояснення були різні.).  

Точки зростання нових цінностей виникають у сферах освіти та релігії. 

Діалог культур сприяє цим процесам, бо він реалізує не тільки бажання 

створити світ, де б усі культури були б однаковими. Діалог культур – це умова 

пошуку такої системи цінностей, яка б змінила стратегію сучасного розвитку, 

яка орієнтує на ідеали суспільства, що стало споживчим. Сьогодні змінюється 

тип наукової раціональності, але сама раціональність залишається необхідною 

ланкою для діалогу різних систем відліку (базових цінностей), відкритості 

різних культур для діалогу. Залишається традиція розуміння особливої ролі 

наукової раціональності, її цінності, вона залишається основою у пошуках 

нових світоглядних орієнтирів. Але її жорстке протиставлення ідеям інших 

культур відходить в минуле.  

Прикладом взаємовпливу може стати пошуки основ гармонізації Всесвіту 

та людини. За східною традицією людина відповідальна за космічну еволюцію. 

Питання впливу добрих або злих дій, на які людина може спиратися, формує й 

принцип відповідальності людства перед природою, собою та наступними 

поколіннями. Умовою пошуку такої системи цінностей, яка змінює або впливає 

на зміни стратегії сучасного розвитку, стає діалог культур Сходу та Заходу. 

Саме на це натякали своїми розумами такі вчені, як В. Вернадський, О. Реріх, 

К. Ціолковський, О. Чижевський: на їхню думку «духовне зростання людини» 

розширюється вченням про космічну еволюцію, космічним світосприйняттям 

та світорозумінням. Паралельно можна говорити про філософую йоги, яка за 

основу роботи із свідомістю бере етичні цінності. Для йоги не раціональне 

знання, а цінності, які переживає людина (особисто у поєднанні із набутим 

знання) складають образ життя людини і паралельно спонукають її втілювати їх 

в життя. Співпереживання, уважність, особливе ставлення до тілесного, 

розвиток розуму в контексті природних процесів і тілесних можливостей, тощо 

– цінності, які необхідно постійно культивувати та розвивати, бо саме вони 

стають основою для розуміння Всесвіту. Такі орієнтири східних традицій 

мають величезні життєтворчі смисли для сучасної цивілізації. 
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На сьогоднішній день бадмінтон набуває широку популярність у світі. 

Разом с цим з’являється необхідність в забезпеченні високого рівня проведення 

спортивних змагань з бадмінтону. У професіональному бадмінтоні 

престижними стартами є національні Чемпіонати серед клубів країн Європи. Та 

українські спортсмени дуже затребувані як легіонери в провідних країнах 

Європи. Це позитивно оцінює стан розвитку сучасного бадмінтону в України та 

кваліфікацію українських бадмінтоністів. Але разом с тим ми бачимо низький 

рівень престижності вітчизняних змагань. Тому актуальність роботи зумовлена 

тим, що у сучасний час вітчизняні командні змагання з бадмінтону мають 

велику перспективу розвитку за рахунок покращення моделі проведення цих 

змагань. 

Мета роботи полягала у визначенні основних факторів підвищення 

престижності національного клубного Чемпіонату України. Предметом 

дослідження були основні положення проведення клубного Чемпіонату країни з 

бадмінтону. Завдання пов’язані з метою і були визначені наступними: 

1. Виконати критичний аналіз спеціальної літератури з означеною 

проблемою;  

2. Проаналізувати основні складові проведення клубних Чемпіонатів 

України, Франції, Швейцарії найвищого рівня; 

3. Надати рекомендації щодо підвищення ефективності проведення 

змагань з бадмінтону в Україні.  

У ході дослідження даної роботи буду проведення спостереження та аналіз 

командних змагань вищого рангу в Україні, Швейцарії та Франції.  

Зазвичай змагальний сезон у професіональних гравців у бадмінтон 

проходить з 1 вересня до 31 травня. В України національний клубний 

Чемпіонат проходить протягом чотирьох днів. Тобто змагання у провідних 

країнах Європи проходять у вигляді регулярних командних матчів. Змагання 

проходять по круговій системі. У швейцарському та українському чемпіонаті 

одна таблиця, у французькому клубному зазвичай дві таблиці. У таблиці 1 

вказано кількість команд, кількість матчів для одної команди та максимальна 

кількість командних зустрічей за один змагальний день для команди. Данні 

отримані в результаті дослідження 2018–2019 ігрового сезону. 
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Таблиця 1 – Змагальний сезон 2018–2019 

 

Країна 

проведення 

Команди-учасники Загальна кількість 

матчів 

Кількість матчів 

за 1 день 

Швейцарія 8 14 1 

Україна 7 6 2-3 

Франція 12 10 1 

 

Так, за швейцарською та французькою системою ми маємо регулярний 

змагальний графік – кожен місяць гравці команд мають одну або дві командні 

зустрічі. Кожна команда має зіграти два рази с кожною командою-суперницею. 

Тому один раз зустріч проходить в рідному місті команди, а наступна гра проти 

той самої команди – у місті суперника. В України клубний Чемпіонат України 

проводиться в обраному місті. Для проведення національного клубного 

Чемпіонату в Швейцарії та Франції спортивна зала, де проходять матчі повинна 

бути оснащена гумовими кортами, рівень освітленості приміщення має 

відповідати стандартам Європейської федерації бадмінтону, стандартним 

оснащенням для проведення змагань по бадмінтону. Забезпечення воланами 

здійснює спортивний клуб, що приймає змагання. В України наявність гумових 

кортів не є необхідною умовою для проведення змагань, а ігрові снаряди 

забезпечує Федерація бадмінтону України. В ході дослідження були проведені 

експертні оцінювання методом анкетування. У ролі експертів виступали судді, 

менеджери команд та спортсмени, що приймають участь національному 

клубному Чемпіонаті обраної країни. За допомогою оцінювання були визначені 

головні аспекти ефективного проведення клубного Чемпіонату найвищого 

рангу. 

Висновки: 

1. Національний клубний Чемпіонат країни – престижний старт, який 

привертає увагу до спорту спортсменів, спортивних функціонерів, тренерів та 

глядачів.  

2. Регулярність проведення матчів протягом ігрового сезону та 

високий рівень оснащення є важливішим факторами підвищення рівня 

національного клубного Чемпіонату. 

3. Клуб, що є учасником національного клубного Чемпіонату країни 

повинен мати достатню матеріальну базу для забезпечення проведення матчів 

та надання необхідних умов для спортсменів клубу.  
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Усі люди народжені вільними та рівними у своїй гідності та правах. Так 

записано у першій статті Загальної Декларації Прав Людини – основному 

міжнародному документі, що закріплює перелік основних прав людини, які є 

загальновизнаними мають захищатися у будь-якій точці планети та 

застосовуватися щодо усіх людей незалежно від їхнього статусу, раси, релігії, 

інших ознак. Сам факт існування такого документу вже свідчить про рівень 

розвитку суспільства, у якому усі люди проголошуються рівними та за ними 

визнаються певні права. «Вони (люди) наділені розумом та свідомістю та 

мають поводитися один до одного у дусі братства» - продовжується у тій же 

статті. Важно зазначити, що цю конвенцію писали люди, які пережили події 

Другої Світової війни, об’єдналися в ООН та вирішили зробити все, що в їхніх 

силах аби попередити настання наступної такої війни. Розуміння контексту 

прийняття декларації важливе для продовження дослідження теми статті. 

Стаття 13 того ж самого документу каже про наступне:  

Кожен має право на свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання у межах кордонів своєї країни. 

Кожен має право залишити будь-яку країну, включаючи свою, та 

повернутися у свою країну. 

Таким чином можна зробити висновок, що автори декларації зробили 

основний акцент на суверенітеті держав та непорушності їх національних 

кордонів. Такий вибір може бути пов’язаний з обставинами часу, у якому цей 

документ. Тим не менше, сучасні процеси глобалізації, приклади тісної 

інтеграції суспільств з утворенням наднаціональних інститутів, оновлені 

філософські концепції щодо категоризації людства створюють підґрунтя для 

диспуту стосовно розуміння національного суверенітету, перегляду розуміння 

національних кордонів та особливо частини першої зазначеної статті. 

Такі важливі концепції як національний суверенітет розроблялися 

науковцями та вченими ще у ХVI сторіччі з перших робіт Жана Бодена, який 

тоді формулював це поняття як необмежену владу монарху над підданими, яка 

належала йому за природнім правом. З тих пір поняття суверенітету зазнало 

багато змін та має як вузьке так и широке тлумачення. Концепція державного 

кордону – поняття ще старіше та з першої точки зору зовсім базове не може 
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викликати будь яких сумнівів або проблем з тлумаченням. Тим не менше, 

сьогодні, у XXI сторіччі, коли в супереч існуючому порядку у міжнародному 

праві одна країна «Р» змінює державні кордони без згоди та в супереч 

законодавству іншої країни «У», постає логічне запитання стосовно необхідності 

адаптації існуючих парадигм та перегляду позиції стосовно цих концепцій. 

Необхідність перегляду концепцій викликана також одним природнім 

феноменом, що обумовлює вектори розвитку суспільства в цілому від моменту 

започаткування людської раси – міграцією. Розвинута від необхідності у 

пошуку нових ресурсів для виживання до звичайного бажання нового досвіду, 

міграція у глобалізованому суспільстві набула таких масштабів, про які не 

могли подумати автори та наступні редактори ідей про державний суверенітет 

та кордони. Цікавим фактором також є джерело виникнення таких концепцій та 

в цілому правил існування сучасного світу: більшість таких концепцій була 

розроблена у західній цивілізації та потім розповсюджена по світові. І саме на 

заході були створені перші міжнародні документи, як, наприклад, і Загальна 

Декларація Прав Людини. 

З точки зору звичайної людини світ сьогодні – це багато можливостей. 

Найголовніше – обрати свій пріоритет та рухатися в напрямку досягнення 

успіхів на цьому шляху. З точки зору міжнародного законодавства всі люди 

рівні та вільні, тому мають мати рівну кількість можливостей, принаймні з тих 

позицій, за які відповідальні держави. Але на жаль це не відповідає дійсності. 

Якщо у громадянина Пакистану, наприклад, у дослідженні гірських порід або 

фауни, він не зможе реалізуватися на 100%, оскільки не матиме можливості 

потрапити до Скалистих гір, Андів, Піренеїв або подивитися на гори у Норвегії 

навіть якщо матиме гроші для подорожей у ці частини світу. Проблема для 

нього полягає саме в розуміннях державного суверенітету та кордонів, оскільки 

він не зможе отримати візу, наявність якої є обов’язковою умовою згідно з 

інтересами державного суверенітету деякого переліку країн (для громадян 

Пакистану – 90 % усіх країн у світі). 

Це одне з прикладів, який свідчить про необхідність перегляду існуючих 

парадигм у контексті глобалізації та прав людини. У розвиток такої думки 

можна зазначити й більш радикальний, але тим не менше релевантний аргумент 

паннаціональністі: якщо всі люди рівні та народжені на цій планеті, то 

принаймні всі нематеріальні блага цієї планети належать усім однаково. В 

такому розумінні не є припустимим обмежувати можливість будь-якої людини 

проживати на будь-якій території, що не має спеціалізованого статусу з 

обмеженим доступом. Таким чином, людина, яка народилася будь де може 

самостійно обирати місце свого проживання незалежно від того, в якій країні це 

місце знаходиться. Це ставить серйозні запитання стосовно визначення 

державних кордонів та держави в цілому. 

Звичайно, що такі поняття не знайдуть відгуку в урядах сучасних держав, а 

деякі люди взагалі назвуть їх утопічними. Тим не менше, філософський дискурс 

з цього приводу вже давно розпочато, що в свою чергу свідчить про 

невідворотну популяризацію цієї теми.
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У XX столітті чітко визначились три різновиди сучасного спорту, які 

мають різну цільову спрямованість і критерії ефективності: 

1) Масовий спорт. 

2) Олімпійський спорт.  

3) Професійний спорт. 

Масовий спорт має на меті використовувати засоби спорту для 

гармонійного розвитку особистості, укріплення здоров’я людини, профілактику 

захворювань, виховання характеру, самоствердження 

Професійний спорт – сфера розважального бізнесу, в якому спортсмени 

виконують обов’язки робочої сили, а головним критерієм ефективності є 

прибутки. Спортивна майстерність, високі результати спортсменів є товаром, 

який вони продають вболівальникам. 

Термін «імідж» в останні роки дуже широко використовується, але слід 

зазначити, що і на сьогоднішній день однозначного тлумачення іміджу не існує. 

Іноді висловлюють крайні точки зору – від визнання того, що імідж можна і 

потрібно формувати, враховуючи специфіку сприймаючого суб'єкта, до 

тверджень про неетичність цілеспрямованого формування іміджу як засобу 

маніпулювання свідомістю і поведінкою людей. Більш обережні вчені 

вважають, що імідж не пристосовується до будь-яких ситуацій, він статичний, 

так як визначний генезисом і соціумом. 

Мета роботи – визначити найбільш ефективні заходи з формування іміджу 

сучасних професійних баскетбольних клубів та надати рекомендації щодо їх 

реалізації в українському баскетболі. 

Завдання роботи: 

1. Визначити та теоретично обґрунтувати сутність поняття імідж 

професійного баскетбольного клубу. 

2. Визначити основні напрями з формування іміджу професійного 

баскетбольного клубу. 

3. Проаналізувати роботу провідних професійних баскетбольних клубів 

світу з формування іміджу. 

4. Надати рекомендації з формування іміджу для українських 

баскетбольних клубів. 

Імідж професійного баскетбольного клубу – це його зовнішній образ, 

який створюється з метою викликати певне враження, думку, ставлення. 
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У спортивній практиці виділяють два типи занять спортом. Це масовий 

спорт (або спорт для всіх) та професійний спорт. У кожному випадку має місце 

визначення «баскетбольний клуб». Баскетбольний клуб може бути «клубом-

брендом» або «клубом-структурою». 

У дослідженні була проаналізована структурна побудова професійних 

баскетбольних клубів, досліджені функції спеціальних підрозділів цих клубів з 

менеджменту та маркетингу.  

У бесідах зі спортсменами була отримана цінна інформація, яка дозволила 

розробити критерії та показники оцінки іміджу професійних баскетбольних 

клубів, до яких ми віднесли: 

 робота з глядачами під час матчів; 

 робота у соціальних мережах; 

 реклама баскетбольного клубу; 

 організація продажу атрибутики; 

 робота офіційних сайтів клубів; 

 робота фан-клубу та групи підтримки; 

 продаж квитків та абонементів; 

 телевізійні та онлайн трансляції матчів; 

 робота інтернет-магазину; 

 соціальна робота клубу.  

Нами було запропоновано конкретні заходи щодо формування та розвитку 

іміджу професійних баскетбольних клубів: 

1. Клуб має бути структурою, до складу якої мають входити дитячі, 

юнацькі і студентські команди, що представляють його в чемпіонатах України; 

2. Клуб має нести соціальну функцію, тобто проводити змагання серед 

дітей, юнаків, студентів, різноманітні майстер-класи, семінари, спортивні 

табори; 

3. В кожному клубі має бути відділ маркетинга, який буде сповіщати 

суспільство про роботу та заходи, які проводяться в клубі. 
Методом експертних оці нок було проаналізовано ефективність заходів з 

формування іміджу професійних баскетбольних клубів згідно розроблених 

критеріїв. Експертами виступали баскетбольні спеціалісти, а саме менеджери, 

тренери, судді, агенти та керівники. 
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Сучасний професіонал  повинен  бачити  свою  професію  у  всій  

сукупності  її широких соціальних зв’язків, знати вимоги, які висуваються до 

неї та її представників, розуміти зміст і специфіку своєї професійної діяльності, 

орієнтуватися в колі професійних завдань і бути готовим вирішувати їх у 

мінливих соціальних умовах. Проблема професійного становлення – це,  

насамперед, проблема  особистісного  та  соціального  розвитку майбутнього 

фахівця як суб’єкта соціальної дії. Самоорганізація студентів та мотивована їх 

орієнтація ї на професійні цілі перший крок у професіональному становленні.  

В процесі виконання людиною своєї професійної діяльності цінуються не 

тільки його професійні знання, вміння, але також його професійні та 

особистісні якості [1]. До таких якостей відносять і самоорганізацію, як 

запоруку досягнення мети.  Значну роль в процесі самоорганізації займає 

мотиваційна складова, що базується в першу чергу на розумінні цілей 

навчання; усвідомлення важливості отриманих знань [2]. 

Ключову роль у формування професійних компетентностей відіграє 

практична підготовка. Саме на практиці закріплюються та впорядковуються 

компетентності що необхідні роботодавцям. Наразі немає потреби в фахівцях 

широкого профілю в IT-галузі, в той же час  програми закладів вищої освіти 

орієнтовані на усередненого фахівця. Такий підхід є справедливим оскільки 

дозволяє студенту самому обрати  напрямок свого професійного зростання. 

Спеціалізація фахівця  відбувається саме завдяки практичній підготовці. І 

важливо щоб  студент з розумінням підійшов до  питання практики.  

Значну роль в якості практичної підготовки відіграє самоорганізація 

студента.  Статистичні данні по результатах практичної підготовки  свідчать 

про те що студент з високим рівнем самоорганізації потрапляє на базу практики 

яка відповідає його очікуванням, і відповідно отримує очікуваний feedback та 

гарні результати, на відміну від студента, що чекає доки його кудись 

відправлять.   
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На межі XIX – XX ст. наука зазнала бурхливого розвитку. Нові відкриття 

привели до формування нових наукових напрямів та шкіл, з одного боку, і 

переосмисленням вже накопичених людством знань – з іншого. Змінювався 

науковий світогляд, уявлення про будову світу, відбувалось наближення 

наукових розробок до практичних потреб суспільства. Відповідно змінювались 

і форми наукової праці – тепер успіх досліджень більшою мірою залежав від 

колективу вчених, їхньої спільної праці. Нагальною потребою стало створення 

науково-дослідних лабораторій, інститутів.  

Ідейною і кадровою основою слугували наукові школи, які вже існували в 

різних країнах світу. Одними з перших були в галузі хімії – школа А. Лібіха, 

біології – Е. Фішера, фізики – А. Кундта (Німеччина) і Дж. Томсона (Англія). 

Наука перетворилась на засіб міжнародного спілкування, вона започаткувала 

нову форму мислення і стала невід’ємною частиною духовної культури 

людства.   

Для України кінця XIX ст. характерний розвиток науки в стінах 

університетів. Наукові дослідження підпорядковувались навчальному процесу і 

мали допоміжний характер. На той час основними центрами наукової думки 

України були Львівський, Чернівецький, Харківський, Київський та 

Новоросійський (нині Одеський) університети, Харківський технологічний та 

ветеринарний інститути, Київський та Львівський політехнічний інституту, 

Новоолександрівський інституту сільського господарства і лісництва. Протягом 
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різного часу у вищих навчальних закладах України працювали такі видатні 

вчені, як біологи Л. Ценковський, І. Мечников, О. Ковалевський, І. Сєченов, 

ґрунтознавець В. Докучаєв, помолог Л. Симиренко, вчені в галузі техніки М. 

Бернардос, С. Тимошенко, М. Делоне, І. Сікорський, математики і механіки О. 

Ляпунов, В. Стеклов, В. Єрмаков, фізики М. Авенаріус, М. Умов, М. 

Пильчиков, М. Смолуковський, хіміки М. Бекетов, П. Алексєєв, С. 

Реформатський, Л. Писаржевський.  

З розвитком гуманітарних наук пов’язані імена, які пам’ятає і шанує не 

одне покоління: В. Антонович, М. Драгоманов, Леся Українка, І. Нечуй-

Левицький, І. Франко, М. Грушевський, Д. Багалій, А. Кримський [1, 2].  

Потреба спілкування з колегами, необхідність обміну інформацією, 

обговорення отриманих результатів зумовило появу наукових товариств. На 

початку XIX ст. вони являли собою окремі спілки діячів науки і культури, що 

прагнули наукового контакту. Одними з перших в Україні виникли 

Філотехнічне товариство у Харкові (1810), Товариство наук при Харківському 

університеті (1812). Згодом наукові товариства набули певної спеціалізації. 

Були створені Товариство сільського господарства Південної Росії в Одесі 

(1828), Товариство київських лікарів (1840), Одеське товариство інженерів і 

техніки (1864) [2].  

Таким чином, в Україні виникла ціла мережа державних навчальних 

установ і самоврядних об’єднань, які стали базою розвитку наукових 

досліджень. Найбільші відкриття, зроблені вченими, котрі працювали в той час 

в Україні, були визнані на світовому рівні, значно збагатили світову науку. 
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Успішність навчання студентів залежить від багатьох факторів, одним з 

яких є психологічне здоров’я, інтелектуальний розвиток як показник розумової 

діяльності і увагу – функція регуляції пізнавальної діяльності. Увага з боку 

педагога-куратора до внутрішнього світу студента, до його почуттів, 

переживанням створює атмосферу психологічної безпеки, комфорту. 

Спрямованість всього освітнього процесу на особистість, формує в ньому 

мотивацію здоров’я і вдосконалення. 

Визначаючи критерії психологічного здоров’я, потрібно виходити з такого 

положення: фундамент психологічного здоров’я складає повноцінний 

психічний розвиток людини на всіх етапах онтогенезу, тобто в усі вікові 

періоди його розвитку. Психологічний розвиток студента і дорослого 

розрізняються сукупністю особистісних новоутворень, які ще не виявлені 

повністю у студента першокурсника, але повинні бути присутніми у дорослого, 

причому відсутність їх не повинна сприйматися як порушення. Оскільки 

психологічне здоров’я передбачає наявність динамічної рівноваги між 

індивідом і середовищем, то ключовим критерієм стає адаптація до соціуму.  

В даний час система вищої освіти зазнає змін в напрямку особистісно-

орієнтованого підходу. Даний напрямок націлений на студента у всіх його 

проявах і є оптимальною моделлю взаємодії студента і викладача. Тут 

необхідно враховувати всі особливості пізнавальної, мотиваційної, особистісної 

сфери студента. 

На основі знання і врахування індивідуальних особистісних особливостей 

студентів, і для поліпшення психологічного здоров’я останніх, викладач 

повинен вибирати і здійснювати необхідні психолого-педагогічні впливи в 

кожному конкретному випадку. 

Бесіди, спрямовані на зняття у частини студентів станів невпевненості, 

підвищеного неспокою. В ході вивчення студентів з’ясовується, що деякі з них 

починають переживати ситуацію провалу іспиту ще задовго до сесії. Причому 

такі стани нерідко виникають і у відповідальних, що займаються, за відгуками 

викладачів, студентів. Тривожні думки про можливий провал виникають у них 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 520 

в самих різних ситуаціях. Такі стани відволікають від навчання, заважають 

зібратися, зосередитися, позбавляють студентів впевненості в собі, у своїх 

можливостях. Такі бесіди слід проводити задовго до сесії. 

Заохочення, підбадьорювання в ситуації іспитів студентів з високою 

непевністю в собі, зняття перед іспитом стану страху, який знижує їх 

можливості, сковує пам’ять, мислення; перед іспитами таких студентів треба 

заохотити, вселити впевненість в своїх силах. У деяких з числа менш успішних 

студентів в ситуації іспиту спостерігається погіршення уваги, пам’яті, мислення 

(таких студентів можна виявляти за даними самооцінок), їх можливості різко 

знижуються, знання забуваються. З цієї причини бувають низькі оцінки в 

дійсності здібних студентів. 

Робота з пасивними студентами з метою подолання їх власного стереотипу 

поведінки. Такі студенти (не обов’язково з низькими здібностями, нерідко 

просто запустили навчання, невпевнені в собі) не наважуються звернутися за 

допомогою до викладачів або товаришів по групі і тому накопичують 

незрозумілий матеріал. Проявити активність їм заважають боязкість показати 

свою некмітливість, почуття ніяковості. Таким студентам самим не позбутися 

від звички до пасивної поведінки. Вона вкоренилася, стала стереотипом. Їм 

необхідна допомога викладача або куратора. 

Інформування студентів молодших курсів про те, що в їх середовищі, 

можливо, є особи, які на початкових етапах навчання можуть навчатися 

задовільно або навіть погано, але у яких, тим не менше, є спеціальні здібності, 

які проявляються на старших курсах. Ці студенти можуть відрізнятися 

пасивністю, відсутністю інтересу до неспеціальних предметів, але можуть мати 

яскраво виражені спеціальні здібності. 

Отже, орієнтація викладача на «контроль» студентів призводить до того, 

що вони втрачають інтерес до навчання, бояться братися за складні завдання, 

перестають вірити в свої сили і починають боятися невдач. Передаючи готові 

зразки досвіду, викладач перекриває їх пошукову активність, не дає можливості 

реалізувати свій творчий потенціал і звернеться до свого, індивідуального 

досвіду. Навпаки, організація творчої, групової діяльності, дозволяє включити в 

навчальний процес навіть пасивних, невпевнених у собі студентів, це створює у 

них ситуацію успіху, тим самим викладач вносить в свою діяльність 

психотерапевтичний момент. 
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Когда мы идем на базар, будь то выходной день или будничный, мы 

сосредоточены на объекте покупки и на времени, отпущенном обстоятельствами. 

Даже погода нас интересует лишь при выходе из дома. Невзначай встреченная 

женщина нас совершенно не интересует. Разве что мельком обратим внимание 

на элемент ее одежды или необычность (для нас) ее лица, она остается 

непроницаемой, закрытой для нас, мы проходим мимо, сразу же забыв о встрече. 

И хорошо, если нам не испортят настроение продавцы ли, отсутствие 

задуманного объекта покупки необходимого качества. Совсем по другому 

поступает социальный философ. Бывая на базаре, он события, отмеченные 

профессиональным взглядом, помещает в область профессиональных же 

интересов: «Где-то на улице большого города сегодня русская женщина 

покупает заурядный пучок бананов для своего единственного ребенка. Женщина 

разведена, как многие из ее подруг, и имеет высшее образование. Она горожанка 

во втором или третьем поколении, работающая в каком-то государственном 

бюрократизированном учреждении или в частном бизнесе, так или иначе 

отпочковавшемся от той же государственной структуры. Все это, конечно, 

результаты коренной трансформации ее общества в период советской военно-

промышленной индустриализации. Бананы выросли на индустриальной 

плантации в Эквадоре, созданной американской транснациональной 

корпорацией, для чего вырубили немало гектаров тропического леса и регулярно 

вносят массу химикатов, смываемых дождями в реки и далее в мировой океан. 

Фрукты привезли в Москву через перевалочную базу в Роттердаме на польском 

дальнобойном грузовике. Продает бананы азербайджанский торговец. У него аж 

пятеро братьев, и все они более или менее нелегально находятся на заработках 

где-то в России. Учитывая известные нам обстоятельства, воплощенные в 

милицейском наряде у входа на рынок, азербайджанский микропредприниматель 

скорее всего действует под прикрытием фиктивной жены из бывших ивановских 

ткачих. Милиционер, сам родом из пришедшего в упадок уральского 

промышленного поселка, все это видит насквозь, и вдобавок знает, что никто на 

этом рынке не платит даже десятой части налогов, но не эти налоги и пошлины 

собирает милиционер... Какие глобальные процессы мы наблюдаем в этой 

обыденно повторяемой микроситуации? Рыночную глобализацию, 

демографические тренды, экологическое давление на природу планеты, мировую 

миграцию, эрозию государственности, столкновение цивилизаций?... В какой 

системной взаимосвязи, в какой причинно-следственной последовательности 

анализировать эту эмпирическую картинку? Что вытекает из чего? И не 
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упускаем ли мы чего-то главного? Думаю, главное тут – не отдельная проблема, 

а метаусловие большинства мировых проблем. Это ломка деревенских 

структур жизнеобеспечения (Выделено Ю. С.)» [1]. 

Как видим, социальный философ толкует события по законам социума, 

структурно оформляя выводы, как он понимает реальность. И лишь немногие из 

исследователей могут понимать вечное: «Условия философии трансверсальны, 

это некие постоянные, распознаваемые (Выделено Ю. С.) на большом 

протяжении процедуры, чья соотнесенность с мыслью относительно неизменна. 

Имя этой неизменности ясно: речь идет об «истине». Обусловливающие 

философию процедуры – процедуры истинностные, идентифицируемые в этом 

качестве своей повторяемостью» [2] . 

«Возникновение проблемы понимания, по-видимому, связано 

с возможностью и реальностью непонимания. В том, что касается непонимания 

текстов, речь может идти, прежде всего, об обнаружении разного рода 

разрывов – внутри одного текста, между текстами или даже между языками, 

нередко они возникают при разрыве контекстов сознания и восприятия 

текстов. В философском плане проблема понимания возникает или, точнее, 

обостряется в переломные моменты развития культуры, когда распадаются 

внутрикультурные связки между основными «предельными» для каждой эпохи 

понятиями, которые в совокупности своей определяют «фоновое», 

«контекстное» знание и составляют основу мировоззренческих схем, «канонов 

смыслообразования», характеризующих ту или иную эпоху. Эта триада 

взаимосоотнесенных понятий – бытие – мышление – язык – опиралась на 

рефлективный подход в философствовании, т. е. такое движение сознания 

внутри сознания, при котором значение полагается беспредпосылочно и 

непосредственно данным «чистому» субъекту (то есть субъекту, который 

определяется лишь самим актом мысли, а не тем, что, как, на основе каких 

предпосылок он мыслит)» [3]. 

Понимание текста также невозможно, пока нет никакого опыта, над 

которым могла бы осуществляться рефлективная работа. Опыт делится на 

ситуации; ситуации, на которые делится опыт человека, образуют открытую 

систему. Все это может являться предметом философской герменевтики. 

Причем, если относиться к реальности как к тексту, можно избежать некоторой 

неопределенности понимания. В герменевтической философии сделано многое: 

в частности, определено, что такое герменевтика, введены правила 

интерпретации, приводящие в результате к наиболее полному пониманию. Но 

надо сказать, что все эти правила несколько расплывчаты и имеют смысл только 

в каких-либо конкретных ситуациях.  
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Здоров’я населення безпосередньо пов’язано зі станом 

навколишньогосередовища, а у великих містах – з викидами автотранспорту та 

промисловихпідприємств – це підтверджується багаторічними дослідженнями 

багатьохвчених. В повітряний басейн надходить від 3,5 млн до 4,5 млн 

штучносинтезованих хімічних сполук від пересувних та стаціонарних 

джерелзабруднення, а за оцінками експертів щороку завчасно помирає близько 

800тисяч людей, що пов’язано саме з забрудненням атмосферного повітря. Як 

відомо, автомобільний транспорт є основним джерелом забрудненняповітря, а 

крім того, є джерелом і шумового забруднення. За даними Міністерства 

охорони здоров’я України рівень захворюваності дітей тапідлітків віком від 0 

до 17 років у період з 2000 до 2017 року дещо змінився. Так, наприклад 

кількість уперше зареєстрованих випадків захворюванняорганів дихання зросла 

на 21,43%, органів слуху на 7,71%, нервової системи на2,82%. Взаємозв’язок 

між об’ємом викидів автотранспорту та хворобами органів дихання вихованців 

закладів дошкільної освіти, що розміщені поблизу автомагістралей було 

підтверджено багатьма дослідженнями у країнах СНД, адже саме для них є 

характерним розміщення закладів освіти та дитячих ігрових майданчиків 

поблизу автодоріг з інтенсивним рухом транспортних засобів. 

Аналіз захворюваності дітей по нозологічним формам показав, що 

показник вперше виявленої захворюваності алергічним ринітом збільшився у 

3,4 рази, а показник розповсюдженості на 56,5%. Також існує пряма 

кореляційна залежність між питомими викидами оксиду вуглецю, вуглеводнів 

та рівнями первинної дитячої захворюваності органів ендокринної системи. 

Результати досліджень щодо впливу твердих часточок пилу PM 10 

підтверджують, що зі збільшенням концентрації шкідливих речовин 

підвищується рівень смертності від респіраторних та серцево-судинних 

захворювань. 

В умовах погіршення стану навколишнього середовища, враховуючи 

результати досліджень у сфері впливу на здоров’я населення, необхідно 

зменшити негативний вплив від забруднення автотранспортом. Для цього 

необхідно використовувати як індивідуальні засоби для захисту, так і 

створювати у містах захисні смуги зелених насаджень, які зможуть поглинати 

частину забруднюючих речовин, затримувати пил та захищатимуть від 

негативного впливу шумового забруднення. Також, необхідно облаштовувати 

місця для відпочинку дітей та дорослих якомога далі від руху автотранспорту.
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Проблема підвищення надійності і довговічності деталей машин і 

механізмів шляхом цілеспрямованої зміни структури і властивостей поверхні є 

актуальним напрямком сучасної науки і техніки. Помітне місце у вирішенні 

зазначеної проблеми належить методам і технологіям зміни властивостей 

поверхневого шару шляхом нанесення захисних зміцнюючих покриттів з нових 

перспективних матеріалів, до яких відносяться високоентропійні сплави (ВЕС). 

ВЕС проявляє унікальне поєднання високої міцності, корозійної стійкості, 

радіаційної стійкості і ін.., що відкриває перспективи для їх потенційного 

використання в умовах підвищених температур, ударних, динамічних 

навантажень, тертя і інших екстремальних експлуатаційних умовах. В значній 

мірі це пов'язано зі зменшенням дифузійної рухливості за рахунок великої 

дисторсії решітки. 

Покриття осаджували на вакуумно-дуговій установці «Булат-6». Фазово-

структурний стан визначався з використанням методик рентгенівської 

дифрактометрії та застосуванням установки «ДРОН-4» в Cu-Kα 

випромінюванні. 

Встановлено двофазний стан покриттів з твердорозчинною металевою 

складовою (ОЦК решітка) та нітридною фазою (ГЦК решітка). Відношення 

об'ємного вмісту ГЦК-фази до ОЦК-фази твердого розчину оцінюється 

близьким до 1:2 при найменшому тиску. З підвищенням тиску (1,2·10
-3

 Торр) 

збільшується відношення ГЦК- і ОЦК-фаз, яке складає 1:1. При великому тиску 

відношення вже становить 3:1. 

Підвищення тиску призводить до зменшення ступеня дисперсності фази, 

змінюючись від аморфноподібного стану при найбільш низькому тиску, до 

нанокластерного стану з розміром структурних складових 5 нм. Вимірювання 

твердості наноіндентуванням показали збільшення твердості від 34 ГПа до 49 

ГПа з підвищенням тиску азоту. 

Отримані властивості дозволяють використовувати покриття такого типу 

в якості захисних для лезвійного інструменту, режими роботи якого пов'язані з 

високим рівнем навантаження, а також в якості захисних на елементи 

конструкцій атомних станцій. 
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Значна кількість енергетичного обладнання ТЕС України, що було 

спроектовано в 50-70 роках минулого століття, відпрацювало свій парковий 

ресурс. Напрацювання ряду ТЕС досягає 300-400 тис. годин. І тому для 

забезпечення його працездатності необхідно регулярно контролювати 

структурний стан і пошкоджуваність металу паропроводів, а також їх зварних 

з’єднань та згинів, що пошкоджуються значно інтенсивніше, ніж основний 

метал паропроводів. Елементами, що лімітують термін напрацювання 

паропроводів є зварні з’єднання трійників, поперечні зварні шви самих 

паропроводів, а також зварні з’єднання перепускних труб пароперегрівачів та 

інші елементи, що експлуатуються в умовах повзучості та малоциклової втоми. 

У відповідності до нормативної документації продовження терміну 

експлуатації проводиться при: відсутності дефектів у вигляді тріщин; 

незначному (10-15%) зниженні властивостей міцності металу; забезпеченні 

нормативного запасу міцності за середнім мембранним напруженням; 

обмеженні середніх залишкових деформацій повзучості. 

Наведений підхід є ефективним для основного металу паропроводів, де 

концентрація напружень є відносно низькою, а прогнозований рівень 

продовженої міцності відповідає їх експлуатаційним характеристикам. 

Для визначення експлуатаційної надійності металу зварних з’єднань 

елементів паропровідних систем доцільно аналізувати стан структури їх 

металу, а також рівень накопичування пор по границям зерен α-фази. Під 

зернами α-фази усвідомлюємо зерна матричного фериту або відпущеного 

бейніту чи сорбіту або троститу. На ефект зародження і накопичення пор по 

границях зерен звертали увагу і раніше, водночас не брали до уваги те, що пори 

переважно зароджуються на границях зерен α-фази біля коагулюючих карбідів 

І-ї групи.  

Відповідно ОСТ 34-70-690-96 розвинення мікропошкодженості оцінюється 

за балами. Бал А передбачає наявність окремих ізольованих пор; бал В – 

ланцюжок пор, що орієнтовані перпендикулярно головним напруженням; бал С 

– ланцюжки пор, що переходять в мікротріщини по границях зерен; бал Д – 

мікротріщини, які відповідають балам 2-7 мікропошкодженості. Наведений 

метод входить до нормативної документації (РД 10-577-03) і є обов’язковим 

стосовно контролю металу і продовженню терміну служби основних елементів 

котлів і трубопроводів ТЕС.  

mailto:garashchenko.helena@gmail.com


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 526 

УДК 539.3 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРИЗОВАННОЇ МОДЕЛІ ЗІТКНЕННЯ 

СУПУТНИКА ТИПУ «СІЧ-2» З КОСМІЧНИМ СМІТТЯМ 
 

М.В. ГНИЛЕНКО
1*

, В.О. МЄТЄЛЬОВ
2
 

 

1
 студентка 2-го курсу магістерської програми інженерно-фізичного інституту, НТУ 

«ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
2
 старший викладач кафедри КМПС, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

*
email: mariagnilenko@gmail.com 

 

Доповідь присвячено опису моделювання зіткнення супутника з космічним 

сміттям та отримання картини напружено-деформованого стану. Із наукових 

джерел відомо, що космічне сміття має досить різні розміри. Навколо Землі 

може обертатися до півмільйона уламків діаметром від 1 до 5 сантиметрів, а 

також мільйони дрібніших частинок. Понад 20 000 об'єктів діаметром більше 10 

сантиметрів. 

При проектуванні руху супутника типу «СІЧ-2» в ANSYS\LS-DYNA 

використовувався модифікований лагранжевий підхід. В основі 

використовуваної в ANSYS\LS-DYNA просторової дискретизації лежить метод 

скінченних елементів (МСЕ), в основі тимчасової дискретизації - центральна 

диференціальна схема інтегрування другого порядку точності. 

Створена модель супутника складається з корпусу, який представляє 

собою паралелепіпед з пустотою у формі циліндра, а також сонячних батарей у 

вигляді меншого паралелепіпеда з невеликим з'єднанням. Для зображення 

космічного сміття було обрано сферу, розміщену на відстані 8 м від 

супутника (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Космічне сміття (зліва) та супутник «СІЧ-2» (справа) 

 

Проведений аналіз ударної взаємодії показує можливість реалізації 

розрахунку з реальними даними супутника та об’єктів, які рухаються орбітою, 

наприклад космічного сміття. Для визначення реальної картини наслідків 

зіткнення супутника зі сферою проведено серію розрахунків зі зміною розмірів 

та швидкості космічного сміття, а також швидкості та руху супутника. Надано 

результати розрахунків напружено-деформованого стану супутника та 

космічного об’єкту. 
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Silicon carbide (SiC) has high potential as an electronic semiconductor material 

for a new generation of high-temperature sensors and power electronics devices. 

Based on single-crystal silicon carbide, a wide range of chemical sensors of various 

designs [1,2] was developed including capacitors, field effect transistors, Schottky 

diodes . The high sensitivity of sensors to many toxic and dangerous gases makes 

them indispensable for monitoring the gas atmosphere in high temperature (> 800 C) 

processes in space, aviation, automotive, chemical and physical reactors. These 

applications require reliable sensor operation in various difficult conditions. At the 

same time, high sensitivity, long-term stability, good reproducibility are necessary. 

The combination of these requirements is achieved on sensors developed on single-

crystalline SiC. However, the high cost of sensor technology for SiC single-

crystalline sensors limits their wide application. Additional possibilities for 

increasing sensitivity and reducing response time, with a decrease in the cost of 

technology, open with the use of layers of nanocrystalline SiC  obtained on the basis 

of nanoscale powder SiC with an organic bundle. Despite the fact that the 

concentration of SiC nanocrystals in such composite layers is not very high, already 

in the first works the prospects of application of layers of nanocrystalline SiC as gas 

sensors in difficult conditions are shown. Significantly higher concentrations of SiC 

nanocrystals are present in films obtained by the method of direct ion deposition [3]. 

Therefore, the use of nanocrystalline SiC (nc-SiC) films for the development of gas 

sensors can significantly expand the market of SiC-based instruments.  

Crystalline silicon carbide is a universal semiconductor in terms of the 

possibility of changing the types of conductivity with a slight mismatch in 

stoichiometry, that is, to exhibit self-doping. Excess Si in SiC leads to donor doping, 

i.e. to electronic conduction. Excess C in SiC creates acceptor centers and leads to 

hole conductivity . It is technologically difficult to realize self-doping by growing 

single-crystal SiC, can be carried out under nonequilibrium conditions by the 

deposition of carbon and silicon ions with an energy of ~ 100 eV by direct ion 

deposition. Excess silicon or carbon in the films is provided during deposition by 

changing the composition of the ion flux . Using the capabilities of this method for 

self-doping on sapphire substrates, two series of nc-SiC films with different types of 

conductivity were prepared. One series of films designated nn-SiC had electronic 

conductivity. Another series of films, pn-SiC, had a hole conductivity. The chemical-

sensing resistance of the films to gases was determined by exposing the films in an 
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atmosphere of an air mixture of oxygen O2 of various concentrations, carbon 

monoxide CO, methane CH4. The sensitivity of films to the maximum concentrations 

of gases admissible for human health was studied, the measurement of which by 

semiconductor sensors was practically not reflected in the published works. For 

human health, it is important not only the content of harmful gas components in the 

air, but also the absolute partial pressure of O2, the minimum acceptable value for 

human breathing is set at ~ 700 Pa (weight content of O2 ~ 0.09 g / m3). This 

corresponds to the concentration of O2 at atmospheric pressure of ~ 1.5% by volume. 

With this value, human metabolism is not disturbed . Therefore, the sensitivity of the 

films to oxygen was studied in the concentration range from normal ~ 21% to a 

threshold value of ~ 1.5% at atmospheric pressure. Also, from the point of view of 

limit concentrations for human safety and health, the sensitivity of films to carbon 

monoxide concentrations of up to 0.2% and methane to a blast concentration of 10% 

was investigated. The measurements were performed by inflating an air mixture with 

various concentrations of the studied gases into the sample chamber. To measure the 

sensitivity of the film to oxygen, a nitrogen-oxygen mixture of various concentrations 

was poured into a previously evacuated sample chamber to a pressure of 10-1 Pa. 

Previously, it was established that the effect of N2 on the electrical conductivity of 

films is neutral [4]. The gas sensitivity coefficient was estimated by the formula 

S=(|Rg - Ra|/Ra), where Rg and Ra are the film resistance in the presence and 

absence of a chemically active atmosphere, respectively. 

In this work, we demonstrated the ability of nanocrystalline SiC films with 

various types of conductivity to detect oxidative (O2), reducing gases (CO, CH4) 

with maximum permissible concentrations for human safety. It has been shown that 

films with electronic conductivity have a higher sensitivity than films with hole 

conductivity to the action of gases of threshold concentrations. For O2, 4 times; for 

CO, 4.2 times; for CH4, 11 times. For research, we used the rectangular geometry of 

the resistor, changing which you can significantly increase the gas sensitivity of the 

resistor to detect extremely small gas concentrations. Thus, on the basis of n-SiC 

films, it is possible to manufacture high-temperature gas sensors for detecting 

chemically active gases in a wide range of concentrations, including maximum 

permissible values. 
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Для ріжучого інструменту одними з найбільш важливих параметрів, що 

визначають експлуатаційні властивості, є його твердість і зносостійкість. 

Забезпечити максимальні показники цих параметрів, означає підвищити 

швидкість і якість роботи інструменту, подовжити термін його служби, 

заощадити дорогий матеріал, енергію і трудові ресурси. 

Для прогнозованого отримання необхідних властивостей важливо 

встановлення базових (для використання методу структурної інженерії) 

залежностей фазового складу, розміру та орієнтації кристалітів, їх мікро-

деформований стан від умов формування, з яких найбільш важливими є тиск 

азотної атмосфери і від'ємний потенціал зсуву. 

Для отримання ZrN-TiN покриттів використовували вакуумно-дугову 

установку «Булат-6». Рентгенівську зйомку проводили на установці «ДРОН-4» 

в Cu-Kα випромінюванні, для монохроматизації реєстрованого випромінювання 

застосовувався графітовий монохроматор, який встановлювався у вторинному 

пучку (перед детектором). Фазовий склад, структура, субструктура визначалися 

за допомогою методик рентгенівської дифрактометрії. Для розшифрування 

дифрактограм використовувалися таблиці Міжнародного центру дифракційних 

даних Powder Diffracrion File. Субструктурні характеристики визначалися 

методом апроксимації. Морфологія поверхні досліджувалася на растровому 

електронному мікроскопі. 

Встановлено, що фазовий склад осаджених покриттів змінюється в 

залежності від тиску азоту. При найбільш низькому тиску PN = 2·10
-3

 Па в 

шарах нітриду ніобію формується Zr з переважною орієнтацією [110] і 

незначною кількістю Zr2N. Підвищення тиску призводить до формування ZrN 

фази з віссю переважної орієнтації [111]. Зміна від’ємного потенціалу зсуву не 

призводить до якісної зміни фазового складу, а впливає тільки на 

текстурування покриттів. Підвищення тиску азотної атмосфери і потенціалу 

зсуву призводить до зменшення як кількості, так і розміру крапельної фази. 

На отриманих ZrN/TiN встановлений оптимальний параметр тиску азотної 

атмосфери 0,1 ... 0,2 Па, при якому формуються дрібні кристаліти, низький 

рівень мікродеформації і найбільша твердість: L ≈ 20 нм, <ε> ≈ 0,2%, Н = 42 

Гпа, відповідно. 
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Zirconium nitride (ZrN) ceramic with cubic structure has high wear, fatigue and 

corrosion resistance properties and is widely used as hard, refractory and bioinert 

coating in industry and medicine. ZrN is considered as biocompatible coating for 

various implants and coatings for surgical instruments. Coated implants allow to 

significantly reduce the occurrence of infiltrates in the human body, avoiding allergic 

and toxic reactions that may occur. Corrosion processes due to contact with the 

physiological environment should be avoided or minimized in orthopedic implants. 

The body fluid environment may decrease the fatigue strength of the metal implant 

and enhance the extraction of iron, chromium, nickel, titanium ions, which are 

powerful allergenic and carcinogenic. From this point of view TiN and ZrN PVD 

coatings are interesting due to their high corrosion resistant properties in various solutions. 

ZrN coatings were synthesized using vacuum-arc method with RF discharge in 

Bulat-6 type device. Bias potential was applied to the substrate from RF generator, 

which produced impulses of oscillations at 5 MHz frequency. Chemically pure 

zirconium (99.999) was used as a cathode material. Nitrogen 99.999% purity was 

used as an active gas. Before deposition, the substrates were cleaned in an ultrasonic 

bath for 10 min. The surface cleaning in RF discharge was carried out in argon 

plasma for substrate degreasing and removing impurities during 15 min 

(Ubias = 1000 V, P(Ar) = 6 × 10
-1

 Pa). The Zr buffer layer of 20 nm thickness was 

deposited before the nitride coatings to improve coating adhesion. It was used 

Iarc = 110 А, U
RF

bias = -200 V, base pressure P = 5×10
-4

 Pa and deposition time 25 min. 

The surface topography was studied using JEOL JSM-6390LV scanning 

electron microscope, the microstructure and phase composition were investigated by 

methods of transmission electron microscopy using EMV-100L electron microscope. 

Energy-dispersive spectrometer SPRUT-K (AO Ukrrentgen, Ukraine) was used for 

X-ray fluorescent analysis. X-ray diffraction (XRD) analysis were performed using 

DRON-3M device, The XRD line scans were performed in θ-2θ scanning mode 

where the incident angle θ and diffracted angle 2θ are scanned simultaneously. ZrN 

films have also been analyzed for their corrosion properties in 0.9 % NaCl 

quasiphisiological solution. 

A typical XRD pattern of ZrN coating obtained in RF regime is presented in 

Fig.1. All angels of diffraction peaks with (111), (222), and (220) main reflections 

were indexed as ZrN phase with a crystal structure of B1 NaCl cubic lattice type 
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(according to JCPDS 35-0753, a = 0.4577 nm lattice constant).The high intensity of 

the ZrN (111) Bragg peak, indicates that the ZrN grains grow with the [111] preferred 

orientation perpendicular to the growth plane.   

 
The width of XRD peaks indicated finecrystalline structure with the average 

grain size of 15-20 nm. It was reported that the high-frequency technique leads to 

smaller average crystallite size in comparison with the standard PVD mode due to 

higher density of nuclei’s of crystal during its formation. The microdeformation of 

crystallites was also smaller at using of the RF method. All electron-diffraction lines 

were indexed as ZrN phase with bcc lattice having stoichiometric composition. No 

additional phases have been revealed. The average grain size was 0.02 µm. The size 

of macroparticles does not exceed 4 µm. In accordance with energy-dispersive X-ray 

analysis the integral chemical composition was: Zr – 34.50 at %, N – 38.86 at %, O – 

12.93 at%, C – 13.22 at %. The presence of small quantity of oxygen and carbon is 

due to residual gas incorporated in the chamber walls and contamination during 

sample handling in open atmosphere before the composition analysis. 

Because of medical application of nitride coatings, the electrode potentials of the 

magnet in the initial state and after deposition of ZrN film were measured in 0.9 % 

NaCl quasiphisiological solution. The test shows that the application of nitride 

coating leads to substantial displacement of the electrode potential of magnet into a 

positive range of values, that is like to deposition of titanium oxide. This indicates an 

increase of substrate resistance against electrochemical corrosion. Thus, nitride 

coatings can be effectively used on the endoosseous implants suface and, taking into 

account good mechanical characteristics, as coatings for medical surgical instruments. 

Zirconium nitride coatings have been synthesized using ion-plasma vacuum-arc 

deposition technique in combination with high-frequency discharge (RF) on magnet 

surface at 150
o
C. It was revealed that nanostructured ZrN single-phase coatings of 

cubic modification with finecristallline grains of 20 nm size were formed. The 

deposition of ZrN coating leads to passivation of metal substrate surface which is 

manifested in the displacement of electrode potential to the positive range of values. 
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Fig.1 - XRD spectra of ZrN coating. 
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Добре відомо [1], що тверді розчини на основі сполуки Bi2Te3 належать до 

числа найкращих матеріалів для використання як p- так і n- гілки у 

термоелектричних (ТЕ) охолоджувачах. В останній час ці матеріали 

привертають до себе все більше уваги завдяки тому факту, що нещодавно у цих 

матеріалах були виявлені властивості, характерні для топологічних ізоляторів: 

об’єктів з особливими поверхневими властивостями. Однією із найважливіших 

характеристик ТЕ перетворювачів енергії є час служби. Довгострокова 

експлуатація може приводити до деградації властивостей за рахунок окислення, 

руйнування та інших факторів. Тому важливим є дослідження зміни 

властивостей матеріалу із часом. 

Метою даної роботи було вивчення впливу старіння на гальваномагнітні 

властивості плівок стехіометричного Bi2Te3 з р-типом провідності, а також 

плівок з відхиленням від стехіометрії (Bi37.2Te62.8) з n-типом провідності.  

Тонкі плівки отримували методом термічного випаровування у вакуумі. 

Контроль товщини плівок проводили кварцовим резонатором. Коефіцієнт Холла 

(RH) та електропровідність (σ) вимірювали dc методом у постійному магнітному 

полі (В = 1 Тл) в інтервалі температур Т = 77– 300 К. Рухливість носіїв заряду 

(Н) розраховували за формулою: Н = σ·RH. Товщина плівок складала d = 45 нм 

для Bi2Te3 та d = 100 нм для плівок Bi37.2Te62.8. Вимірювання σ та RH проводили 

після виготовлення, а потім після старіння протягом 5 років. Кожна плівка 

зберігалися в окремому пластиковому пакеті. 

Отримано температурні залежності гальваномагнітних властивостей для 

плівок Bi2Te3 та Bi37.2Te62.8. Встановлено, що для плівки р-типу старіння 

призводить до зміни типу провідності з р-типу на n-тип, а також до зменшення 

величин σ (~50%), RH (~50%), та Н (~25%). Припускається, що інверсія типу 

провідності пов’язана із впливом окислення, оскільки кисень для Bi2Te3 є 

донором [2]. Для плівки Bi37.2Te62.8 з n-типом провідності при старінні 

спостерігається зменшення σ (~20%), незначне збільшення RH (~16%), а 

значення Н майже не змінюється. Значна деградація основних ТЕ параметрів 

плівок із часом свідчить про необхідність використання захисних покриттів. 
 Список літератури: 
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Характеристики покриттів залежать від великої кількості параметрів 

нанесення. Одним з найбільш важливих параметрів є середня енергія 

бомбардують частинок. У разі високовольтного імпульсного впливу така 

енергія залежить від величини і тривалості імпульсного впливу [1]. При подачі 

більш високої енергії на підкладку спостерігаються зміни морфології поверхні і 

текстури, яка призводить до формування більш великих зерен і менших 

дефектів, в той час як імпульсний режим призводить до вирівнювання площини 

зростання, стабілізації малорозмірного стану кристалітів, зміни осі текстури, 

релаксації ростових напруг і формування стовпчастої структури зростання 

кристалітів [2]. 

Метою даної роботи було моделювання та дослідження впливу енергії 

частинок на утворення покриттів TiN у процесі вакуумно-дугового осадження. 

Комп'ютерне моделювання іонно-плазмової імплантації проводилося за 

допомогою програми TRIM в режимі «Monolayer Collision Steps/Surface 

Sputtering». Покриття з нітриду титану були отримані на модернізованій 

установці Булат-6, яка додатково оснащена генератором імпульсів високої 

напруги, що подаються на підкладку в процесі осадження. Структурне 

дослідження зразків проводили за допомогою установки "ДРОН-3М". 

Результати розрахунку розподілу вакансій при опроміненні іонами з 

енергіями 850 еВ, 1200 еВ, 2000 еВ показали, що глибина шару, що зазнає 

радіаційного пошкодження з утворенням вакансій становила близько 3 нм для 

частинок з енергією 800 еВ, 3.6 нм для частинок з енергією 1200 еВ і близько 

4.4 нм для частинок з найбільшою енергією 2000 еВ. Це можна описати на 

основі механізму формування теплового піку. Цей механізм оснований на тому, 

що зі збільшенням енергії імплантованих іонів збільшується об'єм, зайнятий 

тепловим піком, що утворюється при кожному зіткненні. 

Для дослідження впливу Uip на структуру і напружений стан TiN покриттів 

використовувалися 3 тривалості імпульсного впливу 4 мкс, 10 мкс і 16 мкс, що 

при частоті подачі імпульсу 7 кГц відповідно становить Δt = 3%, 8% і 12% від 

загального часу впливу (t). 

Дифракційні спектри для найменшого часу впливу (τ = 4 мкс) 

високовольтної імпульсної стимуляції при різній величині Uip для покриттів 
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TiN, що спектри без імпульсного впливу і при найменшій величині Uip = -850 В 

мають схожий вигляд. Значної відмінності в спектрах спостерігається при 

більшому Uip = -1200 В і -2000 В. Основна відмінність полягає в зміні 

співвідношення інтенсивності піків від площин (111) та (220), що свідчить про 

зміну переважної орієнтації кристалітів від текстури з віссю [111] 

перпендикулярна площині зростання до текстури з віссю [110] при подачі 

великих Uip. Збільшення тривалості імпульсу до 10 мкс (∆t = 8%) призводить до 

появи текстури з віссю [110], яка паралельна падаючому пучку 

високоенергетичних плівкоутворюючих частинок у покритті TiN. Зміщення 

дифракційних піків у бік менших кутів пов’язане з дією високих напруг 

стиснення, які деформують кристалічну решітку зерен-кристалітів. 

У разі найдовшої тривалості імпульсу (τ = 16 мкс) високоенергетичної дії 

процеси релаксації найбільш інтенсивні. Зі збільшенням тривалості імпульсу до 

τ = 16 мкс (∆t = 12%) збільшується ефект утворення радіаційно-стимульованої 

текстури, а спектри дифракції для цього типу покриттів демонструють 

практично монотекстурний стан з віссю [110] при Upi = -2000 В. 

Важливим фактором продуктивності покриття є його макродеформований 

стан. ε = -2,5% для випадку використання імпульсного потенціалу -850 В (без 

Uip ε = -1,96%). Отримане значення, очевидно, критичне для системи «плівка-

підкладка», навіть враховуючи, що ефект імплантації «згладжений» завдяки 

великому Ub = -200 В. 

Для порівняння отриманих експериментальних результатів з модельними 

розрахунками можна зазначити, що релаксацію напружень в теплових піках 

можна оцінити залежно від узагальненого параметра вхідної потужності. 

Відповідно до результатів роботи [3] дані за величиною пружних напружень (σ) 

в залежності від введеної потужності (Vf) для TiN добре апроксимуються 

експоненційною залежністю виду: 
639.0)(37.342  Vf ,     (1) 

В роботі показано, що подача високовольтного імпульсного потенціалу 

зміщення підвищує рухливість частинок і призводить до релаксаційних 

процесів. Останні забезпечують зниження ростових напружень стиснення і 

разорієнтацію зерен-кристалітів при малому постійному Ub. Проведено аналіз 

причин структурних змін, що спостерігаються в покриттях нітриду титану, 

ґрунтуючись на механізмі формування поверхневих шарів вакуумно-дугових 

покриттів в умовах імплантаційних процесів, стимульованих подачею 

негативного потенціалу на підкладку. 
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Фізичне осадження з парової фази (PVD) і, зокрема, вакуумно-дугове 

випаровування в реактивному (в основному азотної) середовищі [1] є найбільш 

перспективним методом осадження. Методою даної роботи було дослідження 

багатошарових покриттів TiN / ZrN, які є одними з найбільш перспективних для 

захисту від абразивного зносу та роботі в умовах екстремальних впливів 

опромінення і температури [2,3]. Другим напрямком створення 

багатофункціонального композиту є нітрид багатоелементного 

(високоентропійного) Ti-V-Zr-Nb-Hf сплаву. 

Багатошарові наноструктурні покриття TiN / ZrN осаджувалися в 

вакуумно-дуговій установці «Булат-6». В якості матеріалів катодів були 

використані: титан ВТ 1-0; хімічно чистий цирконій; активний газ - азот 

особливої чистоти (99,999%). Для отримання катода багатоелементного сплаву 

використовувалися злитки зі сплавів систем Ti-V-Zr-Nb-Hf, які виготовлялися 

методом вакуумно-дугового плавки в атмосфері високочистого аргону. Плавка 

проводилася невитратним вольфрамовим електродом в мідну 

водоохолоджувальну подину. Отримані злитки переплавлялися 6-7 разів для 

гомогенізації складу. 

Як показали дослідження мікроструктури зламів – багатошарові покриття 

навіть при подачі великого потенціалу зміщення -200 В зберігають хорошу 

планарність осаджених шарів без явно виражених великих крапельних 

внутрішніх (між шарами і всередині шарів) дефектів. 

За даними рентгенівської дифрактометрії, всі режими, що 

використовуються в роботі, характеризуються утворенням двофазного стану з 

фаз TiN і ZrN з кристалічними решіткою структурного типу NaCl. Але 

використання високовольтних імпульсів призводить до змін на рівні орієнтації. 

Отже, без подачі високовольтних імпульсів формується текстура з віссю [111] 

низької досконалості. Подача високовольтних імпульсів призводить до 

кардинальної зміни текстури та утворення бітекстурного стану з вісями [100] та 

[110]. 

Використання імпульсного потенціалу -2000 В призводить до змін як на 

структурному, так і субструктурному рівнях. На структурному рівні це 
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проявляється разоріентуючою дією у формуванні переважної орієнтації, немає 

вираженої текстури. Максимальне значення твердості - 39 ГПа. 

Растрові електронно-мікроскопічні зображення багатоелементних нітрид 

них покриттів дають нам інформацію, що без подачі постійного та 

високовольтного імпульсних потенціалів у покриття спостерігається велика 

кількість краплинних (переважно з низькоплавких металів) фаз. Краплинна 

фаза розташована як на поверхні покриття, так і в його об'ємі. Подача 

постійного потенціалу зміщення Ub = -200 В істотно знижує вміст краплинної 

фази як в об'ємі, так і на поверхні покриття. 

Подача Uip= -2000 В без подачі Ub призводить до хорошої однорідності в 

об’ємі покриття, але високого вмісту краплинної фази на поверхні. Покриття 

майже без крапельної фази утворюються, коли Uip поєднується з Ub = -200 В. 

Таким чином, визначальним фактором є вплив постійного потенціалу на 

морфологію покриття. 

Аналіз отриманих спектрів показав, що при Ub = 0 (без Uip) формуються 

покриття з переважною орієнтацією з віссю [100]. Подача Ub = -200 В 

призводить до формування переважної орієнтації кристалітів з віссю [111]. 

Особливістю структури багатоелементних нітридних покриттів при подачі U ip є 

збільшення ширини дифракційних рефлексів. Така зміна пов'язано зі 

зменшенням середнього розміру кристалітів. 

Розрахунки показали, що при використанні Uip відбувається зменшення 

середнього розміру кристалітів до 16 нм (при Ub = 0) і 34 нм (при Ub = -200 В). 

Отримані результати вимірювання твердості показали, що без подачі Uip і 

Ub твердість покриттів відносно не велика. Середня величина твердості 

становить 31 ГПа. При цьому спостерігається великий розкид результатів, який 

можна пов'язати з великою неоднорідністю покриттів через крапельну фазу. 

Подача Ub = -200 В і формування при цьому текстури з віссю [111] призводить 

до підвищення твердості покриття до 49 ГПа. 

Таким чином, зі збільшенням Ub кількість і розмір крапельної фази 

зменшуються. Використання Uip сприяє більш рівномірній морфології росту в 

об’ємі покриття. Подача імпульсного потенціалу високої напруги (-1200 ÷ -

2000) В під час осадження багатошарових покриттів ZrN/TiN призводить до 

формування радіаційно-стимульованої текстури росту кристалітів з віссю [110]. 

Формування бітекстурного стану в покриттях на основі багатоелементних 

(високоентропійних) сплавів при спільній дії Ub і Uip засноване на двох 

механізмах формування переважно орієнтованих кристалітів. 
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В роботі проведено статистичний аналіз параметрів середньомасштабних 

рухомих іоносферних неоднорідностей (РІН) над східною частиною України. 

Параметри РІН оцінені за результатами повного року безперервного 

допплерівського моніторингу ВЧ сигналів станції Служби точного часу і 

частоти (РВМ) на односкачковій радіолінії РВМ-НЧО. Сигнали реєструвалися 

на частоті 9.996 МГц впродовж 2013 року приймальним комплексом, 

розробленим в Радіоастрономічному інституту НАН України (РІ НАНУ), який 

розташований в Низькочастотній обсерваторії (НЧО) РІ НАНУ (с. Мартове, 

Харківської області, Україна). За енергетичними спектрами прийнятих сигналів 

оцінювався допплерівський зсув частоти (ДЗЧ). Виникнення квазіперіодичних 

варіацій ДЗЧ інтерпретувалося як проходження РІН (прояв акусто-

гравітаційних хвиль (АГХ)) через середню точку радіолінії на висотах F-шару 

іоносфери. Оцінки періодів і амплітуд варіацій ДЗЧ ототожнювалися з 

параметрами АГХ/РІН. Величина періодів визначалася методом перетину 

нулів, а під амплітудою розумівся розмах варіацій. Для статистичного аналізу 

використовувалися дані про періоди і амплітуди квазіперіодичних варіацій 

ДЗЧ, розраховані помісячно та посезонно. Визначено середньомісячний 

відсоток спостережливості АГХ/РІН, який не виходив з діапазону 58-77% і 

залишався стабільним протягом всього року. Відмічено, що зростання 

електронної концентрації в нижніх шарах іоносфери (E, Es) ускладнює 

виявлення квазіперіодичних варіацій ДСЧ в F області в літній і частково в 

весняно-осінній сезони. Такий ефект екранування призводить до суттєвого 

заниження спостережливості АГХ/РІН. Визначено сезонно-добові розподіли 

періодів, амплітуд і спостережливості РІН. Сезонні розподіли величин періодів 

лежать в діапазоні від 15 до 35 хвилин при середньорічному періоді близько 26 

хвилин. Амплітуди лежать в діапазоні від 0,04 Гц до 0,5 Гц при середній 

величині амплітуди близько 0,25 Гц. Для літа величини амплітуд менше, ніж 

для інших сезонів. Додатково проведена оцінка впливу рівня геомагнітної 

збуреності на характеристики АГХ/РІН. Виявлено зменшення спостережливості 

квазіперіодичних варіацій ДЗЧ зі збільшенням геомагнітної активності (Kp ≥ 2). 

Також спостерігається зростання амплітуди і періоду АГХ/РІН під час 

геомагнітних бур (Kp > 3).  
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In the recent years, scientific-technological studies connected with the 

development of new types of gas sensors have gained a wide acceptance. One of the 

important niches in that kind of equipment is filled by devices for analysis of human 

breath gas. The gas exhaled by a human is a complex gas medium which includes 

more than 600 volatile organic compounds (VOCs) [1]. These VOCs are markers of 

certain diseases and contain important information about the state of the human body. 

The majority of conventional gas sensors use the marker principle by generating 

response to a certain component of the gas mixture, the so-called marker, or the 

principle of the electronic nose, which only allows identification of a limited number 

of components of the gas medium [1,2]. In the latter case, the performance of such 

devices is limited by the efficiency of the computers used to process the obtained 

data. In our study, we develop an alternative approach to such gas sensors and 

propose a new type of point-contact sensors based on a different operating principle. 

For many years, Yanson point contacts have been serving as a precise and easy-

to-use instrument of the Yanson point-contact spectroscopy to determine the function 

of the electron-phonon interaction in metals [3]. The fundamental properties of 

Yanson point contacts provide a possibility of them being used as high-precision gas 

sensors even for the human breath gas. Recently, we have demonstrated the advanced 

opportunities of TCNQ-based point-contact sensor arrays for diagnosis of the 

Helicobacter pylori infection [4]. This has also served as a prerequisite for our 

research to study the dependence of electro-physical sensing properties of the 

matrices on the parameters of their deposition.  

The features of the crystalline structure of TCNQ compounds possess a wide 

spectrum of opportunities for them to be used as materials of point-contact gas 

sensors [5]. Sensor matrices based on TCNQ compounds were obtained by a 

combined electrochemical deposition from a saturated solution of acetonitrile on a 

textolite substrate foiled with copper on both sides. A part of the copper foil was then 

removed and the point-contact multi-structure was deposited into the preformed gap 

over an area of 0.15x5 mm
2
. The sensor response to the action of gas agents was 

registered in real-time mode as a dependence of sensor conductivity on time (Fig. 1). 
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Fig.1 – Typical response curve of a point-contact sensor based on TCNQ compound 

to the action of the breath gas of a healthy human (t – time, U – voltage) 
 

To analyze the obtained results, the Euclidean distances of the sensor properties 

were calculated using the mathematical method of cluster analysis: 

    1 2 2 1 2 2

1 1 2 2( ) ( )d U U U U                 (1) 

where d is the Euclidean distance between a couple of objects, n

mU  - are the 

standardized parameters of the sensor properties, n being the sensor number and m 

being the described parameter. This made it possible to select a group of sensors with 

the same parameters and analyze their structural features. Subsequently, by varying 

the crystallization parameters, it became possible to determine the correlation of the 

structural features of point-contact sensors with their electro-physical properties in 

gaseous media. Applying the cluster-analysis method for processing the response 

parameters of the sensors produced using the developed technique allowed us to 

demonstrate its high efficiency. 

The results obtained in the study made it possible to clarify the influence of the 

deposition parameters of TCNQ-based point-contact sensors on their electro-physical 

parameters and thus take another step in creating an advanced technology capable of 

producing a new generation of sensors. 
References: 

1. Amann, A. Volatile biomarkers: non-invasive diagnosis in physiology and medicine / A. 

Amann, D. Smith. – Amsterdam: Elsevier. – 2013. – 570 p. 

2. Szulczynski, B. Determination of Odour Interactions of Three-Component Gas Mixtures 

Using an Electronic Nose / B. Szulczynski, J. Namiesnik, J. Gebicki // Sensors. – 2017. – 

17(10):2380. – P. 18. 

3. Naidyuk, Yu. G. Point-contact spectroscopy / Yu. G. Naidyuk, I. K. Yanson. – New York: 

Springer. – 2005. – 300 p. 

4. Kamarchuk, G. Nanostructural point-contact sensors for diagnostics of carcinogenic strains 

of Helicobacter pylori / G. Kamarchuk, A. Pospelov, D. Harbuz, V. Gudimenko, L. Kamarchuk, A. 

Zaika, A. Pletnev, A. Kravchenko // Biophysical bulletin. – 2017. – 2(38). – P. 66-78. 

5. Pyshkin, O. Evidence for sensory effects of a 1D organic conductor under gas exposure / O. 

Pyshkin, G. Kamarchuk, A. Yeremenko, A. Kravchenko, А. Pospelov, Yu. Alexandrov, E. Faulques // 

J. Breath Res. – 2011. – 5(1). – P. 016005. 

 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 540 

УДК 621.643.411 
 

ТЕХНОЛОГІЯ  ТА  ОБЛАДНАННЯ  ДЛЯ  ПРИВАРКИ ШИПІВ  НА 
ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ  СИСТЕМИ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

 

П.А. СИТНИКОВ
1* 

, М.Г. ЄФІМЕНКО
2
, О.В. КРАХМАЛЬОВ

3
 
 

 
1 

магістрант  кафедри  «Зварювання»,  НТУ  «ХПІ»,  Харків,  УКРАЇНА  
2
 проф.  кафедри  «Зварювання»,  д-р  техн.  наук,  НТУ  «ХПІ»,  Харків, УКРАЇНА 

3 
доцент  кафедри  «Зварювання», канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

*
email: pavel.welder@ukr.net  

 

Приварка шипів є одним з ефективних методів забезпечення 
безаварійного  циклу  роботи  котельного обладнання теплоелектростанцій,  
який полягає у збільшенні площі тепловідводу та подальшому  кріпленні   
футерувальної маси з метою запобігання процесів перегріву. Основною 
проблемою при цьому є використання теплостійких сталей мартенситного та 
перлітного класу, схильних в процесі зварювання утворювати холодні 
тріщини. Штатна технологія зварювання теплостійких сталей полягає у 
використанні попереднього, а при зварюванні товстостінних конструкцій  
попереднього та супутнього підігріву до високихтемператур (300 – 400 ℃), 
що є досить економічно та технологічно недоцільним. Метою роботи є вибір 
обладнання та вдосконалення технології приварки шипів на охолоджувальні 
системи з мартенситної сталі 15Х5М без використання підігріву.  
Дослідження виконували на зварних з’єднаннях сталі 15Х5М (матеріал  
труби) з перлітною сталлю 12Х1М1Ф (матеріал шипа). Зварювання  
виконували за допомогою вдосконаленої установки ПУШ-850, яка  
забезпечувала швидкість приварки від 0,1 до 0,5 с залежно від діаметру 
шипа. Режими зварювання: струм 800 – 900 А, напруга 26 В, в якості 
захисного середовища використовували аргон (Ar), зварювання виконували 
без підігріву. При зварюванні на струмах 800 – 900 А з напругою дуги 26 В 
утворюється зварне з’єднання високої якості, з сформованою галтеллю 
ущільнення. Розмір зони термічного впливу з боку сталі 15Х5М становить 
1,3 – 1,5 мм, з боку сталі 12Х1М1Ф – 1,5 – 1,7 мм, розмір перерізу ядра 
розплавленого та закристалізованого металу шва – 1,2 мм. Структура металу 
шва складається з верхнього бейніту з незначною  кількістю голчастої фази. 
Така  структура є більш стійкою до утворення  холодних тріщин, аніж 
мартенсит. Особливістю вдосконаленої технології є забезпечення жорсткого 
режиму зварювання, завдяки якому є можливим регулювання термічного 
циклу, який дозволяє змінити структуроутворення у  високотемпературній 
зоні термічного впливу. Це забезпечується за умови, коли швидкість нагріву 
металу при зварюванні без підігріву дозволяє отримати в біляшовній зоні 
структуру негомогенізованого за вуглецем і хімічними елементами аустеніту 
з частково розчиненими карбідами, в  даному  випадку  хрому  та молібдену 
[1]. В процесі охолодження при цьому забезпечується утворення не  
мартенситної структури, а структури верхнього бейніту з визначеною  
кількістю аустенітної фази, яка має достатню пластичність, що попереджує  
утворення холодних тріщин. Таким чином, вдосконалена технологія 
зварювання дозволяє виконувати процес приварки шипів на теплостійкі сталі 
мартенситного та перлітного класу без використання підігріву з отриманням 
зварних з’єднань високої  якості. Вдосконалена технологія рекомендована до 
використання на підприємствах теплоенергетичного комплексу.  
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Водород, являясь вредной примесью в сталях, ухудшает пластичность сварных 
соединений, способствует образованию пор, трещин в металле шва и зоне 
термического влияния (ЗТВ). Известно, что максимальная растворимость водорода 
в железе составляет 42 см

3
/100 г. Существуют две составляющие водорода: 

диффузионный водород [H]диф. и остаточный водород [H]ост. Общее содержание:  
[H]сумм. = [H]диф. + [H]ост.  

Диффузионный водород [H]диф. в отличие от [H]ост. является опасной примесью, 
способствующий образованию холодных трещин при сварке сталей, в которых 
образуются закалочные структуры как в металле шва, так и в ЗТВ. Установлено, 
что при сварке таких сталей количество водорода в металле не должно превышать 
3-6 см

3
/100 г в зависимости от химического состава стали. Для предотвращения 

водородного охрупчивания указанных зон сварного соединения существуют 
различные способы. Одним из таких способов, эффективным и наименее затратным 
является перевод диффузионного водорода [H]диф в остаточный [H]ост.. Для этого в 
металл вводят элементы, образующие ловушки водорода. Такие ловушки, 
например, точечные, равномерно распределенные в объёме металла и способные 
образовывать с водородом кластеры (В – Н, РЗМ – Н, Ті – Н и др.), нейтрализуют 
подвижность водовода, изменяют соотношение [H]диф./[H]ост. в пользу последнего. 
Редкоземельные металлы (РЗМ), находясь в микродозах в металле шва, благодаря 
своей высокой термодинамической активности по отношению к кислороду и сере 
образуют высокотемпературные, равномерно распределенные в структуре 
неметаллические включения (НВ), которые сортируют водород. 

 Целью работы является определение влияния РЗМ на содержание водорода в 
наплавленном электродуговым способом металле и металле сварных швов. 
Наплавка производилась электродами, в состав покрытия которых вводились РЗМ в 
виде иттриевой лигатуры С30РЗМ10 (ТУ14-141-91-87). Диффузионный водород 
определялся «карандашным» способом; остаточный – вакуумплавлением (способ 
ЛПИ). Склонность наплавленного электродного металла и металла свар-ного шва 
(состава масс %): С–0,12; Cr–0,9; Mn–0,5; Si–0,3; Mo–0,4; S–0,018; P–0,02 
оценивалась путем сравнительного сопоставления механических свойств исходного 
и микролегированного металла, а также содержания диффузионного водорода.  

Установлено, что введение в состав покрытия РЗМ (Y) приводит к снижению 
диффузионного водорода [H]диф. с 14-16 см

3
/100г до 5-6 см

3
/100г. При этом повыша-

ется содержание остаточного водорода [H]ост. с 1-2 см
3
/100г до 2,5-4 см

3
/100г. Это 

происходит за счет образования микродисперснных иттрий-содержащих НВ соста-
ва YSOC, Y2SO4 и более сложного состава, которые аккумулируют водород. В со-
ответствие со стандартами ISO 3690–2000 E при содержании в стали диффузи-
онного водорода [H]диф≤5 см

3
/100г сталь склона к образованию холодных трещин.   
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Электронная концентрация является основным определяющим параметром 

ионосферы. В частности, информация об электронной концентрация в 

максимуме слоя F2 (NmF2) важна для применения высокочастотной 

радиосвязи, работы радиолокационных систем, спутниковой навигации, 

моделирования ионосферы, а также для описания поведения ионосферы при 

различных условиях космической погоды. 

В настоящее время исследованиям и анализу NmF2 посвящено много 

работ [1-5], которые описывают долготные, сезонные, годовые, суточные 

вариации в зависимости от уровня солнечной и геомагнитной активности для 

разных регионов земного шара. Стоит отметить, что особое внимание уделяется 

исследованию влияния сильных геокосмических бурь на ионосферу. Однако, 

изучение и анализ поведения параметров ионосферной плазмы при слабых 

геомагнитных возмущениях не менее актуально, поскольку существенные 

изменения ионосферы происходят даже при очень слабом росте геомагнитной 

активности. 

Целью данной работы является исследование и анализ временных 

вариаций NmF2 для периода близкого к зимнему солнцестоянию 22 - 26 

декабря 2017 г. и выявление эффекта слабой геомагнитной бури 24 декабря 

2017 г. в разных широтах Европейского региона. 

В данной работе использованы данные о критической частоте слоя F2 

ионосферы foF2, полученные с помощью ионозонда, расположенного в 

обсерватории Института ионосферы и базы данных цифровых ионограмм 

Digital Ionogram Database для 7 станций вертикального зондирования 

ионосферы, расположенных в разных геомагнитных широтах Европейского 

региона [6]. 

Для расчёта значений концентрации электронов в максимуме слоя F2 

ионосферы использовано следующее соотношение [4,5]: 
102 1024.122  foFNmF ,       
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где NmF2 – электронная концентрация в максимуме слоя F2 (м-3); foF2 – 

критическая частота слоя F2 ионосферы (MHz).  

Анализ суточных и широтных вариаций концентрации электронов в 

максимуме слоя F2 в период зимнего солнцестояния позволил выявить, что для 

внешних магнитных силовых трубок значения концентрации электронов в 

магнитоспокойный период увеличивались в ночные часы примерно в 1.5 раза. 

Предположительно основной причиной такой реакции NmF2 является усиление 

нисходящих потоков ионов Н
+
 из плазмосферы в ионосферу в ночные часы [7].  

В результате слабой геомагнитной бури 24 декабря 2017 г. ночные 

значения NmF2, которые были получены на станциях Moscow, Juliusruh, 

Chilton, Dourbes, Pruhonice, Kharkiv 25 – 26 декабря 2017 г. уменьшились в 1.5 – 

2 раза по сравнению со значениями концентрации для предыдущих ночей. 

Такой спад электронной концентрации мог быть вызван частичным 

опустошением магнитной силовой трубки в послебуревой период в интервале 

времени 02:00 – 05:00 UT 25 декабря 2017 г. и ослабленным нисходящим 

потоком ионов Н
+
 в ночные часы 25 – 26 декабря 2017 г. На более низких 

широтах реакция NmF2 на слабую геомагнитную бурю была выражена слабее и 

особо не повлияла на вариации электронной концентрации в максимуме слоя 

F2 ионосферы. 
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Приміське сполучення у світі розвивається з використанням 
комфортабельних дизель-поїздів. Нажаль, дизель-поїзди Укрзалізниці 
морально та фізично застаріли, і не відповідають сучасному рівню 
обслуговування пасажирів. Тому створення нового, сучасного дизель-поїзда є 
актуальним завданням. Розглянемо особливості конструкції дизель-поїзду 
ДПЛ2, який створено на замовлення Укрзалізниці. У складі дизель-поїзда є 
два головних вагона з кабінами управління. Носова частина головних вагонів 
має обтічну форму для зниження опору повітря і обладнана системою 
поглинання удару для захисту машиністів, пасажирів на випадок зіткнення з 
перешкодою. Приводний модуль складається з V-подібного дванадцяти-
циліндрового чотиритактного дизеля з газотурбінним наддувом і рідинним 
охолодженням; тягового генератора трифазного струму, допоміжного 
обладнання, що забезпечує роботу. Передача дизель-поїзда – електрична, 
змінного струму, складається з тягового синхронного генератора, випрямно-
інверторного перетворювача частоти і напруги, двох асинхронних тягових 
електродвигунів. Живлення тягових двигунів здійснюється від автономних 
інверторів напруги. Мікропроцесорний блок управління забезпечує 
оптимальну роботу електропередачі в різних режимах руху. Експлуатовані в 
даний час на Україні вагони дизель-поїздів виконані з маловуглецевих 
сталей, окремі елементи яких через велику корозію потребують ремонту або 
заміни вже через 5-6 років експлуатації. Тому, для обшивки кузова, вперше 
на дизель-поїєдах, було застосовано нержавіючу сталь, яка радикально 
вирішила цю проблему. Більш того, збільшення шкворневої бази і наявність 
дверного отвору в центрі кузова, послаблює перетин кузова, та вимагає його 
посилення. Реалізувати це вдалося також шляхом застосування міцної сталі - 
09Г2С і 09Г2Д - для каркасних елементів кузова і нержавіючу сталь 
10Х13П8Д (ДІ61) для всієї зовнішньої обшивки. Це гарантує срок 
експлуатації кузовів до 45 років. Холоднокатаний листо-прокат зі сталі 
10Х13П8Д з вмістом нікелю до 1%, в 1,5 рази дешевше хромонікелевої 
нержавіючої сталі типу 12Х18Н10Т і володіє більш високими механічними 
властивостями, та при цьому має гарну зварюваність. Максимальні 
розрахункові напруги від спільної дії стискаючих сил 1500кН і 
максимальному навантаженні - 550 кН не перевищували в найбільш 
навантажених місцях кузова 150 МПа, а пружний прогин кузова склав 11 мм. 

Таким чином, застосування у конструкції дизель-поїзду ДПЛ2 сучасного 
економічного дизеля, разом із тяговою передачею змінного струму, а також 
використання нержавіючих сталей при створенні кузова, дозволяють зробити 
висновок про відповідність дизель-поїзду європейському технічному рівню. 
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Як вказано в роботі Глушко А.М. та ін. [1], продовження терміну 

експлуатації паропроводів енергоблоків ТЕС, є актуальною проблемою для 

енергетики України. А запропонована у роботі концепція зменшення 

пошкоджуваності зварних з'єднань паропроводів, що отримується шляхом 

отримання необхідної вихідної структури зварних з’єднань з покращеними 

якісними характеристиками, є цілком доцільною. 

Як відомо, зварні з'єднання паропроводів, пошкоджуються з більшою 

інтенсивністю, ніж основний метал цих конструкцій через те, що вони зазнають 

значного впливу від нагріву при зварюванні. Така інтенсивність зумовлена 

наявністю вихідної структурної, хімічної і механічної неоднорідності металу 

зварних з'єднань та наявністю фізико-хімічних процесів, що забезпечують 

структурні зміни та пластичне деформування металу. 

Одними з найбільш типових існуючих проблем, які зустрічаються при 

виготовленні зварних з’єднань, є утворення холодних та гарячих тріщин, а 

також конструктивні дефекти зварного шва (підрізи, непровари та ін.). В 

наслідок чого відбуваються руйнування та аварії при експлуатації 

відповідальних зварних конструкцій із легованих сталей, що супроводжуються 

значними матеріальними витратами. 

Основна причина порушення в роботі паропроводів (близько 90%) – 

локальна зовнішня корозія, що виявляється у вигляді свищів і розривів металу 

мережевих трубопроводів та вказані вище тріщини. Найбільш швидко, при 

інших рівних умовах, зовнішньої корозією уражаються ті паропроводи, в яких є 

прямий контакт незахищеній поверхні з навколишнім середовищем. 

За даними статистичних досліджень ОРГРЕС, велика частина пошкоджень 

(до 70%) паропроводів в країнах СНД пов'язана з корозією. Незважаючи на 

розрахунковий термін експлуатації виробів (до 30 років), паропроводи більш 

ніж на 70% виробили свій ресурс. У зв'язку з цим значно зросли втрати від 

пошкоджень. З кожним роком ситуація тільки погіршується. Таким чином, 

зовнішня корозія теплових мереж та наявність тріщин є одними з основних 

факторів, що визначають надійність експлуатації систем паропроводів. 
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Промислові підприємства є майже в кожному населеному пункті і, тому, 

питання виникнення, очищення стічних вод та їх скидання у водоймища є 

актуальним. На сьогоднішній день промислові підприємства України все ще 

споживають значну кількість води з природних джерел. Підприємства чорної 

металургії є найбільшими споживачами води у промисловості. На цих 

підприємствах достатньо широко застосовується оборотне водопостачання, але 

кількість стічних вод, що скидаються у водойми ще дуже велика і складає 

приблизно 1,5 млрд. м
3
/рік.  

В ході написання роботи перед нами ставляться такі задачі: 

охарактеризувати стічні води в металургії та розглянути як вони впливають на 

оточуюче середовище. Мета роботи: оцінити надійність захисту водних 

об’єктів від забруднення стічними водами. 

Найбільша кількість води потрібна в прокатному, доменному та 

сталеплавильному виробництвах. У табл. 1 представлені джерела утворення 

стічних вод металургійного підприємства. 

 

Таблиця 1 – Джерела утворення стічних вод металургійних підприємств 

Вид виробництва Операції 

Доменне  Очищення доменного газу; гідравлічний збір осілого 

пилу і просипи в підбункерному приміщенні; 

грануляція доменного шлаку і розливання чавуну 

Агломераційне і 

виробництво 

окатишів 

Очищення газів; збір просипи від випалювальних 

машин і пилових мішків; вологе прибирання 

приміщень 

Коксохімічне  Вуглезбагачення і пиловловлювання; хімічні процеси 

(фенольні стічні води); гасіння коксу 

Сталеплавильне  Очищення газів; охолодження і гідроочищення 

Прокатне  Охолодження валків, шийок валків і підшипників; змив 

і транспортування окалини; охолодження допоміжних 

механізмів; гідравлічне випробування труб 

 

Добовий обіг води на окремих підприємствах досягає 3 млн. м
3
 і більше. З 

цієї кількості близько 48% припадає на охолодження обладнання, 26% – на 

очистку газів, 12% – обробку металу, 11% – гідравлічне транспортування і 3% – 

mailto:bosuyk0614@ukr.net
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на інші потреби. Витрата води за видами металургійного виробництва наведено 

в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Витрата води за видами металургійного виробництва 

Вид 

виробництва 
Продукція 

Питомі витрати води, 

м
3
/т продукції 

Частка в загальній 

питомій витраті 

води, % Всього У т.ч. свіжа 

Гірничорудна руда 12 4,5 5,0 

Агломераційне агломерат 7,5 0,6 3,1 

Коксохімічне кокс 12,5 1,0 5,2 

Доменне чавун 60 4,5 25,0 

Сталеплавильне сталь 52 3,5 21,7 

Прокатне прокат 96 5,5 40,0 

Всього сталь 240 20 100 

 

Основними напрямками зниження водоспоживання підприємствами чорної 

металургії є: впровадження сухих способів очищення технологічних газів від 

пилу, оксидів сірки та азоту; вдосконалення способів промивання металу після 

знежирення і травлення; застосування нових схем повітряного охолодження 

великих металургійних агрегатів (наприклад, печей і прокатних станів); 

вдосконалення систем оборотного водопостачання; застосування випарного 

охолодження, а також охолодження гарячою хімічно очищеною водою. 

Впровадження систем оборотного водопостачання може скоротити питому 

витрату води в агломераційному виробництві, який зараз становить близько 8 

м
3
/т агломерату. Для цього треба вдосконалювати систему водо-шламового 

господарства фабрик, скоротити продувки чистого і брудного циклів, 

використовувати продувну воду після її доочистки. 

Універсального методу очистки забруднених промислових стічних вод, 

який відповідав би усім сучасним вимогам, доки не існує. Тому, до способів 

очистки стічних вод можна віднести: механічні (подрібнення, розділення, 

дистиляція, усереднення, вилучення, уловлювання, відстоювання, флотація); 

фізичні (випаровування, виморожування, магнітна і електромагнітна обробка, 

опромінення, нагрівання); хімічні (окиснення, нейтралізація, відновлення, 

озонування, хлорування); біологічні (обробка за допомогою мікроорганізмів і 

активного мулу); фізико-механічні (флотація, зворотній осмос, 

ультрафільтрація, електроосмос); фізико-хімічні (коагуляція, флокуляція, 

сорбція, екстракція, іонний обмін). 

Висновок: стічні води металургійних підприємств можна очистити до 

допустимих для скидання в довкілля значень показників за допомогою 

послідовних стадій: механічне очищення, фізико-хімічне, біологічне та 

знезараження. 
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Штанговые насосы работают на глубине до двух трех километров в 

достаточно неблагоприятных эксплуатационных условиях. Поэтому вопросы 

надежности и работоспособности для такого оборудования имеют 

первостепенное значение. Конструкция насоса представляет собой герметичное 

резьбовое соосное соединение нескольких деталей небольшого диаметра и 

значительной длины. Это выдвигает достаточно жесткие требования к 

погрешности формы резьбовой поверхности для обеспечения максимальной 

точности соединений во избежание перекосов и заклинивания. Однако в 

процессе формирования резьбового профиля на токарном станке очень часто 

возникает искажение боковой поверхности профиля резьбы, что может в 

дальнейшем привести к разгерметизации соединения.  

Авторами был проведен статистический анализ точности формы 

обработанных деталей, который показал, что наиболее часто искажение 

(«огранка») профиля возникает при обработке внутренних и конических резьб 

на деталях со значительным вылетом обрабатываемой поверхности от зоны 

закрепления. На основании анализа была выдвинута гипотеза о резонансном 

характере возникновения упругих отжатий системы СПЗИ в процессе 

обработки. Для подтверждения данной гипотезы была предложена упруго-

массовая математическая модель динамической системы обработки резьбовой 

поверхности на токарном станке с целью выявления, ранжирования и 

устранения причин, которые обусловливают колебания системы. Исследование 

модели было проведено с использованием программного комплекса VisSim. 

Результаты исследований позволили выделить диапазон резонансных частот и 

установить основные факторы, влияющие на их формирование. Это позволило 

предложить оптимальные режимы обработки для формирования рельбовых 

поверхностей. 
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В роботі розглянуті питання: випробування гідродинамічного приводу 

стрілових кранів, завдяки чому зменшуються динамічні навантаження та 

збільшується термін придатності крана. Основне призначення гідроприводу, як 

і механічної передачі, -перетворення механічної характеристики приводного 

двигуна відповідно до вимог навантаження 

Гідродинамічні муфти відносяться до класу машин, у яких передача 

енергії здійснюється в результаті дії сил інерції і сил в’язкості. Найважливішою 

відмітною рисою гідромуфти є те, що вона не перетворює крутний момент. 

З метою зменшення розгойдування вантажу і зниження динамічних 

навантажень, першою обов’язковою вимогою, яка пред’являється до механізмів 

стрілових кранів, є плавність пуско-гальмівних процесів. 

Другою не менш важливою вимогою є наявність пониженої швидкості 

при будь-яких можливих моментах опору повороту. При цьому швидкісні 

характеристики повинні бути достатньо жорсткими, щоб незначна зміна 

моменту сил опору не призвела до різкої зміни швидкості. 

Досвід експлуатації баштових кранів показав, що динамічні навантаження 

нерідко є причиною поломок окремих вузлів механізмів і металоконструкції. 

Зниження динамічних навантажень створює передумови для зменшення 

металоємності. З метою проведення експериментальних досліджень 

гідродинамічного приводу стрілового крана був створений дослідний зразок 

гідродинамічної муфти, яка є складовою частиною привода механізму повороту 

баштового крана вантажопідйомністю 10т. 

Таким чином, для запобігання перевантаження двигуна слід полегшити 

для нього пуско-гальмівні режими і реверс. Для цього корпус муфти необхідно 

кріпити до турбінного колеса, а не до насосного, як це загально прийнято. З 

умови першого пуску гідромуфти при низькій температурі навколишнього 

середовища насосна частина муфти повинна мати, по можливості, менший 

момент інерції. В цьому випадку двигун легко розганяється і гальмується. 

У висновок можем відмітити, що гідродинамічний привід працездатний, 

досить надійний, відповідає вимогам, що пред’являються до кранових 

механізмів. У порівнянні з електромеханічним приводом забезпечує більш 

плавні пуско-гальмівні процеси. 
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Значну екологічну небезпеку являє забруднення поверхневих вод 

органічними речовинами зі стоків харчових виробництв. Ці речовини, 

потрапляючи у водойми, сприяють розвитку в них процесів гниття, зараження 

хвороботворними бактеріями, цвітіння води та негативно впливають на фауну 

та флору [1]. 

Ппідприємства переробки овочів та фруктів є «виробниками» великої 

кількості стічних вод, що характеризуються значним рівнем забруднень. Так 

95% стічних вод, що утворюються в процесі виробництва, містять високі 

концентрації забруднюючих речовин [2]. 

У процесі переробки фруктів і овочів використовується велика кількість 

прісної води для очищення виробничих ділянок і обладнання, мийки сирих 

фруктів і овочів. Ця ж вода може використовуватися в якості технологічної 

води в процесах очищення від шкірки, сортування, транспортування та 

консервування. Велика частина такої води витрачається даремно, незважаючи 

на те, що її можна було б піддати очищенню і повторно використовувати на 

виробництві. 

Вибір схеми очищення стічних вод підприємства залежить від багатьох 

факторів: кількості стічних вод, які утворюються на підприємствах, можливості 

і економічної доцільності вилучення домішок з стічних вод, вимог до якості 

очищеної води з метою використання її в системах повторного і оборотного 

водопостачання [4].  

Стічні води підприємствах переробки овочів та фруктів в більшості 

випадків являють собою колоїдні частинки розміром 0,001 – 0,1 мкм, 

дрібнодисперсні частинки розміром 0,1 – 10 мкм, а також частки розміром 10 

мкм і більше. Для їх очищення застосовують методи коагуляції і флокуляції, які 

проводять з метою видалення дрібно дисперсних або колоїдних частинок в 

якості додаткової щаблі водопідготовки, повторне використання промивних вод 

або освітлення води після її хімічної обробки і виділення осаду [3]. Стічні води 

харчових підприємств можна віднести до категорії висококонцентрованих за 

органічними речовинами. Окрім органічних сполук вони містять в середньому 

до 5000 мг/л тонко дисперсних завислих часток. Складність очищення таких 
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стічних вод обумовлена полідисперсним складом забруднень та поєднанням 

органічних, неорганічних розчинних і нерозчинних сполук, які утворюють 

стійкі колоїди та дисперсні системи. 

В ході аналізу вивченої літератури, слід розуміти , що тенденція створення 

замкнутих систем водокористування підприємств чітко простежується в 

більшості розвинених країн світу за останні 10-15 років. Причинами, що 

зумовлюють початок широкого створення замкнутих систем водокористування 

є катастрофічне забруднення природних водойм стоками. З іншого боку, 

з'явилося різноманітне технологічне обладнання, застосування якого дозволяє 

замкнути цикл водокористування при забезпеченні прийнятних економічних 

показників[5]. Замкнута система водопостачання, на підприємствах переробки 

овочів та фруктів являє собою хіміко-технологічний комплекс (цех) з 

виробництва чистої води всередині підприємства. Це невід'ємна і одна з 

головних складових частин будь-якого безвідходного виробництва. 

Технологічні схеми обробки стічних вод в замкнутих системах водопостачання 

різноманітні і залежать від багатьох факторів: характеристик стічних вод, 

можливостей підприємства використовувати очищену воду того чи іншого 

складу, можливості утилізації концентратів на самому підприємстві або поруч 

розташованих і т. д. 

Перспективним методом підвищення екологічної безпеки підприємств 

харчової та переробної галузі є створення замкнених водооборотних схем та 

повторного використання очищеної води у виробництві, наприклад, для миття 

овочевої продукції. Для цього необхідно створення систем очищення води, які 

забезпечуватимуть якість очищення достатню, для повторного використання. 

Обґрунтування вибору методу очищення води конкретного підприємства 

залежить головним чином від складу забруднюючих її речовин і в кожному 

випадку потребує експериментальних досліджень ефективності використання 

конкретного методу очистки, видів та доз реагентів тощо. 
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Система охолодження являє собою сукупність охолоджувальних пристроїв 

води, масла і наддувочного повітря дизеля - атмосферним повітрям, і включає в 

себе поверхневі теплообмінники (радіатори), вентиляційні установки, 

повітроводи, жалюзі, пристрої для циркуляції води і оливи, що складаються з 

насосів і трубопроводів. Для контролю і регулювання теплового режиму роботи 

дизеля призначені спеціальні прилади і пристрої. На перших тепловозах 

застосовувалися системи охолодження, що складаються з автономних контурів 

циркуляції води і оливи дизеля, а також води, що охолоджує наддувочне 

повітря. Надалі на тепловозах стали застосовувати виключно системи, в яких 

наддувочне повітря і олива дизеля охолоджуються в оливо-охолоджувачах 

водою. Системи охолодження тепловозів поділяють на одноконтурні, в яких 

теплота від оливи і наддувочного повітря відводиться водою, що охолоджує 

дизель, і двоконтурні, в яких олива і наддувочне повітря охолоджуються водою 

в окремому контурі. Система охолодження дизеля – двоконтурна. У одному 

контурі охолоджується вода дизеля, в іншому – вода, що охолоджує мастило і 

паливо, повітря дизеля (у теплообмінних апаратах). Охолодження води обох 

контурів здійснюється повітрям в радіаторних секціях холодильної камери, що 

має чотири вентилятори. Система охолодження у поєднанні з автоматикою 

підтримує оптимальний тепловий режим всієї силової установки.  

На тепловозах фірми «Дженерал електрик», призначених для експлуатації 

на Алясці, в систему охолодження двигуна введений електричний підігрівач. У 

холодну пору року, коли дизель працює в режимі холостого ходу, напруга від 

головного генератора подається на підігрівачі, встановлені в контурі води 

охолодження дизеля. Нагріта вода підігріває масло в мастильної системі дизеля. 

На тепловозах деяких зарубіжних фірм (ФРН, США) передбачена 

можливість регулювання температури теплоносіїв не тільки перепуску, а й 

акумулюванням теплоти в результаті зливу води в холодний період часу в 

спеціальні ємності - акумулятори, розташовані під радіаторами. Досвід 

зарубіжних фірм показує, що системи охолодження з пропускними клапанами і 

для видалення води радіаторами працюють ефективно і надійно. 

У таких системах температура теплоносіїв підтримується на економічно 

доцільний рівні при роботі тепловозів на режимах часткових навантажень і без 

навантаження в зимовий період експлуатації в результаті використання 

перепусків масла в обхід водомасляного теплообмінника; перепусків води, що 

охолоджує дизель, в систему циркуляції води, що охолоджує масло і 

наддувочного повітря; ємностей - акумуляторів теплоти, підігрівачів і 

відповідних регулюючих пристроїв. 
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Вантажозахоплювальні пристрої відрізняються такою ж різноманітністю 

як і вантажопідйомні механізми і повинні мати таку ж ступінь надійності. 

Вантажозахоплювальні пристрої повинні враховувати форму, механіку і 

фізику вантажу, що може привести до необхідності їх багатоланковості і 

рухливості. При цьому кінематична/геометрична частина загальної задачі 

найчастіше є відносно простою, а найбільш проблематичним є забезпечення і 

обґрунтування необхідного рівня надійності протягом заданого ресурсу. 

Вантажозахоплювальні пристрої використовуються для передачі зусилля і 

руху від тягових елементів (канатів, ланцюгів, стрічок і т.д.) до вантажу. Через 

наближеність до вантажу вага пристосувань має важливий вплив на загальну 

вагу вантажопідйомного пристрою, не менший, ніж вага тягових елементів. З 

цієї причини конструкція пристосувань підлягає оптимізації. З іншого боку, 

вони найчастіше мають складну геометричну форму, яка може бути 

несприятливою з точки зору передачі навантажень. 

Найбільш яскравий приклад – вантажопідйомні гаки. Розкрита геометрія 

(наявність зіву) пов'язана з необхідністю передачі зусиль між тілами iз 

петлевою тобто замкнутою геометрією, якi знаходяться по обидва боки гака 

(петлевий строп з одного боку і силові елементи підвіски з іншого). В 

простішому випадку дворогого гака передача навантаження симетрична, в 

більш складному і найбільш поширеному випадку однорогого гака оптимальна 

форма передбачає додатковий вигин несучого стрижня. 

Через складність визначення розрахункових напружень важливе значення 

мають випробування цих виробів. В цьому плані є пряма аналогія з 

вантажопідйомними тяговими елементами. 

Для різних пристосувань передбачені різні рівні випробувальних 

навантажень і різні види обов'язкових експериментальних перевірок. Зокрема, 

виконуються випробування подвійним навантаженням з контролем відсутності 

залишкових деформацій і випробування з більш високим рівнем навантаження 

з контролем невипаданія вантажу при допустимих незворотніх змінах форми – 

наприклад, це розгинання гака або С-подібної скоби. 

Специфіка вантажу має найбільший вплив на конструкцію 

вантажозахоплювального пристрою при використанні фізичних ефектів 
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(магнітні і вакуумні вантажозахоплювальні пристрої) або при роботі з 

кусковими, сипучими або текучими вантажами. 

Практично, кожен вид вантажозахоплювальних пристроїв зазнає впливу 

підвищених динамічних і ударних навантажень. У разі гаків, скоб і інших 

подібних елементів це навантаження при «підхваті», в разі грейферів – це 

значні навантаження, що виникають в момент зіткнення щелеп. Аналогічно, 

підвищені навантаження виникають при торканні фрикційних захватів. Всі ці 

навантаження можуть бути охарактеризовані як навантаження замикання. 

Навантаження замикання не завжди мінімізуються, навіть при контролі 

зусиль, що розвиваються приводом. Наприклад, така ситуація виникає при 

попаданні каменя між щелепами грейфера – більшого ніж інші. 

Ще один вид додаткових навантажень пов'язаний з можливими фізичними 

впливами в ланцюзі фундамент-вантаж-пристосування. Наприклад, це 

примагнічування вантажу при його підйомі електромагнітом з залізного 

підстави або виникнення додаткових навантажень в момент витягування 

вантажу з води на повітря. При конструюванні пристроїв, що мають деяку 

протяжність в вертикальному напрямку, необхідно забезпечити стійкість до 

перевертання. Можлива наявність вимоги підвищеної стійкості до дії високих 

температур. При цьому, наприклад, тіло пластинчастого гака, може зазнавати 

додаткові напруги, пов’язані з перепадом температур на різних пластинах. 

Важливою специфікою використання багатьох вантажозахоплювальних 

пристроїв є наявність елементів, що зношуються. Для гаків це область зіву, для 

грейферів – фронтальні ділянки щелеп, для фрикційних захватів – контактні 

поверхні, також схильні до зносу всі види шарнірних вузлів. 

Для вантажозахоплювальних пристроїв підвищена увага повинна 

приділятися вибору стали і її термообробки. Необхідний контроль показників 

міцності, в'язкості при випробуванні на розрив і ударостійкості. 

В процесі виробництва метал цільних деталей підлягає радіографічному 

контролю на суцільність, після виготовлення повинні бути проведені 

приймально-здавальні випробування на міцність і утримання вантажу, а при 

експлуатації, крім періодичних випробувань, повинен здійснюватися контроль 

відсутності тріщин і зміни геометрії в результаті деформацій і зносу. 

З точки зору призначення, вимог до матеріалів, технології виготовлення і 

особливостей експлуатації найбільш близькими пристроями можна вважати 

гальма і уловлювачі, які, однак, не забезпечують функцію захоплення вантажу. 

Іншою важливою відмінністю є те, що вантажозахоплювальні пристрої 

набагато частіше є унікальними, нестандартними. З огляду на відповідальності 

цих пристроїв, потрібна підвищена увага до теоретичного і, особливо, 

експериментального обґрунтування безпеки їх використання. 

Багато вантажозахоплювальних пристроїв мають електричний або 

гідравлічний привід. Ці пристосування, так само, як і вантажопідйомні магніти, 

повинні мати безпечний струмопідвід. Для цієї мети можливе застосування 

додаткових кабельних барабанів з власним приводом або з пружинним 

балансиром. 
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На сьогоднішній день до числа найважливіших завдань в медицині, а саме 

в травматології та ортопедії, є лікування дегенеративних захворювань шийного 

відділу хребта. При виражених дегенеративних змінах в міжхребцевих дисках 

виникає потреба в їх заміщенні ендопротезами. 

Мета роботи полягає у створенні монокристалічного ендопротезу 

міжхребцевого диску шийного відділу хребта, який забезпечує плавність 

взаємних рухів пластин ендопротезу, що попереджає розтягування суглобово-

зв’зочного апарату хребта і виникнення дискогенної та артрогенної 

нестабільності, а також не допускає міграцію пластин як між собою, так і 

відносно тіл суміжних хребців. Таким чином, дозволяє підвищити 

функціональну надійність і комфортність використання ендопротезу.  

Визначення медико-технічних вимог до створення сапфірового 

динамічного ендопротеза міжхребцевого диску шийного відділу хребта 

проводилось в рамках договору про співпрацю між НТУ «ХПІ» та ДУ 

«Інститут патології хребта та суглобів» ім. проф. М.І. Ситенка.  

Досягнення необхідних експлуатаційних властивостей ендопротезу 

реалізовувалось шляхом: 

- використання біоінертного матеріалу – штучного сапфіра; 

- виготовлення монокристалічного ендопротезу міжхребцевого диску 

шийного відділу хребта та виконання напівсферичної кулі і западини 

різновисокими по відношенню одна до одної у співвідношенні висоти западини 

і кулі як 0,65-0,8; 

- формування зубців елементів фіксації пластин у вигляді двох груп 

прямокутних трикутників, кожна група з яких розташована по різні боки від 

вертикальної вісі таким чином, що гіпотенузи трикутників одної групи зубців 

виконані похилими в бік дорзального, а гіпотенузи трикутників другої групи 

зубців – похилими в бік вентральних напрямків, та нахил гіпотенуз трикутників 

у межах від 38
о
 до 45

о
. 

Виконання модельного дослідження конструкції запропонованого 

монокристалічного ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта 

при розрахункових навантаженнях підтверджують необхідну надійність його 
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використання в організмі людини. Випадків міграції ендопротеза, а також 

дискогенної і артрогенної нестабільності не зафіксовано. 

У рамках спільних робот виконувалась розробка пристрою для установки 

динамічного ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта, який 

не створює умови для дистракції суміжних з ендопротезом хребців і надмірне, 

за рахунок цього, розтягнення суглобово-зв'язочного апарату хребта, що 

виключає артрогенну і дискогенну нестабільність реконструйованої ділянки 

хребта. Таким чином підвищуючи якість використання такого інструменту і 

розширюючи його функціональні можливості. 

Огляд сучасних наукових досягнень показав, що інструменти для 

імплантації ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта має ряд 

недоліків: 

- необхідність нарізного отвору для головки інструменту в ендопротезі, а в 

більшості випадків зробити даний отвір неможливо, до того ж, після установки 

ендопротезу головку інструменту потрібно відкручувати з нарізного отвору, що 

не виключає можливості зміщення положення ендопротеза з потрібного місця;  

- надійність фіксації даного інструменту дуже низька. 

Недоліки вдається усунути за рахунок того, що запропонований 

інструмент для імплантації, який має вигнуті і шарнірно з'єднані між собою в 

горизонтальній площині дві бранші, на одному з кінців яких знаходяться кільця 

для утримання бранш, а на інших - затискачі, які виконані у вигляді 

напівциліндричних виступів, висота яких в сагітальному напрямку дорівнює 

висоті ендопротезу. Виконання затискачів в даному виді дозволяє розмістити їх 

в напівциліндричних виїмках і не виходити за рамки висоти ендопротезу, що не 

вимагає надмірної дистракції суміжних хребців і робить такий інструмент 

придатним для використання при імплантації ендопротезів.  

В результаті проведених заходів виготовлено макетні зразки сапфірового 

динамічного ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта спільно 

з НТК «Інститут монокристалів» НАН України (рис.1, а); набір титанових 

шаблонів (рис 1, б) та шаблон інструментарію для установки розробленого 

ендопротезу (рис. 1, в) спільно з ПАТ «ФЕД». 

 

 

 
а б в 

Рис. 1 – Отримані результати: а – макетний зразок сапфірового динамічного 

ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта; б – набір титанових 

шаблонів; в – шаблон інструменту для установки ендопротеза 
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В Україні та в інших країнах широко застосовується легкий 

багатоцільовий гусеничний транспортер-тягач МТ-ЛБ. Сьогодні він вже не 

відповідає сучасним тактико-технічним характеристикам з точки зору 

потужності двигуна та середніх швидкостей руху. Тому запропоновано багато 

варіантів його модернізації із заміною двигуна на більш потужний. Але при 

цьому виникає проблема перевантаження трансмісії. Просте підвищення її 

навантажувальної здатності шляхом збільшення габаритів практично 

неможливо, що зумовлено габаритами його моторно-трансмісійного відділення 

(МТВ). Тому проектування нової, оптимальної за масою, трансмісії при 

забезпеченні її навантажувальної здатності, довговічності та умови розміщення 

в існуюче МТВ є актуальною науково-практичною задачею. 

За останній час авторами було виконано узагальнену постановку задачі, 

розроблено математичну модель оптимізації, а також запропоновано систему 

обмежень на змінні проектування та послідовність їхньої перевірки. Для 

розв'язання задачі обрано метод зондування простору параметрів, де у якості 

пробних точок використовуються точки ЛПτ-послідовності. З метою суттєвого 

збільшення кількості пробних точок (до (2
20

)
2
) було запропоновано застосувати 

два цикли ЛПτ-пошуку: у зовнішньому циклі буде генеруватися ЛПτ-

послідовність для усіх змінних проектування, окрім чисел зубців провідних 

коліс КП zКПµ,1, а у внутрішньому – ЛПτ-послідовність для пробних точок zКПµ,1 

з урахуванням звуження діапазонів zКПµ,1min, zКПµ,1max. 

Доповнимо загальну методику рішення задачі етапами вводу-виводу 

даних, складання таблиці можливих комбінацій параметрів, пошуку 

найкращого варіанта та зведемо їх у єдиний алгоритм, який представлено на 

рис. 1. Далі докладно розглянемо його роботу. 

1. Задаються вхідні данні, а саме, геометричні, кінематичні параметри та 

фізико-механічні властивості матеріалів базової трансмісії МТ-ЛБ.  

2. Генерування зовнішньої ЛПτ-послідовності для усіх змінних 

проектування, окрім zКПµ,1.  

3. Перевірка обмежень на модулі, числа зубців, умови співвісності, збірки 

та сусідства для планетарних рядів, кути нахилу зубців конічних коліс. 

4. Перевірка обмеження на міжосьові відстані зачеплень КП на передньому 

ходу та ДР, які повинні бути рівні між собою. 
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Рис. 1 – Схема алгоритму оптимального проектування  

трансмісії транспортера-тягача МТ-ЛБ 

5. Розрахунок для пробної точки передавальних відношень КП iКПµ. 

6. Визначення граничних чисел зубців zКПµ,1min та zКПµ,1max, починаючи з 

другої передачі. 

7. Генерування внутрішньої ЛПτ-послідовності для змінних проектування 

zКПµ,1 та розрахунок zКПµ,2 = zКПµ,1·iКПµ. 

8. Перевірка обмежень на розрахункові передавальні відношення 

трансмісії, передавальні відношення зубчастих пар, контактну та згинну 

витривалість, міцність при перевантаженнях, коефіцієнти ширини зубчастого 

колеса, загальні габарити (умова розміщення нової трансмісії в існуюче МТВ).  

Така послідовність перевірки обмежень у порядку зростання орієнтовного 

обсягу математичних обчислень дозволяє зменшити час розрахунків. Якщо 

пробна точка проходить всі умови, то вона потрапляє до таблиці можливих 

варіантів, яка являє собою двовимірний масив. Кожному номеру точки 

відповідає набор параметрів проектування та значення цільової функції. 

9. Пошук найкращого варіанта (пробної точки, що відповідає 

мінімальному значенню цільової функції). 

10. На етапі збільшення точності розрахунків проводиться поступове 

зменшення похибки рівності міжосьових відстаней зачеплень КП та ДР.  

11. Уточнення параметрів.  

12. Додаткові перевірочні розрахунки, наприклад, міцності та жорсткості 

валів та картеру, динамічної та статичної вантажопідйомності підшипників, 

міцності синхронізаторів та інші.  

Таким чином, враховано особливості трансмісії, а також є можливість 

підвищити точність розрахунків завдяки керуванням похибками обчислень. 
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На сьогодні в Україні налічується близько 4000 баштових кранів із 

застарілими системами керування, що вимагають модернізації і приведення до 

сучасних стандартів безпеки, енергоспоживання та ергономічності. Це 

становить 80% від усього вітчизняного парку баштових кранів [1]. 

Енергоощадними дистанційними системами керування облаштовуються 

нові баштові крани провідних закордонних виробників, однак, купівля нового 

крану, в той час, коли в наявності є існуюча машина, яка за показниками 

залишкового ресурсу металоконструкцій і механізмів зможе працювати ще 

десятки років, є недоцільною. При цьому переобладнання пропонованою 

системою керування існуючих машин вирішує комплекс проблем: 

1) забудовник може істотно економити на придбанні баштових кранів, без 

яких неможливе жодне багатоповерхове будівництво; 

2) зменшення споживання енергії і зменшення встановленої потужності 

двигунів механізмів пересування і повороту; 

3) підвищення надійності крану і зниження часу простою, який тягне за 

собою значні збитки через порушення логістичних ланцюгів об’єкта 

будівництва. Ці збитки зазвичай перевищують вартість встановлення системи 

керування на кран в декілька разів; 

4) можливість роботи в сліпих зонах, або з іншого приміщення, наприклад 

при перевантаженні небезпечних вантажів і т. д. 

5) підвищення безпеки проведення робіт 

6) підвищення ергономічності і зменшення втомлюваності оператора 

крана, що може привести до збільшення продуктивності роботи крану в умовах 

дефіциту кранового часу на будівництві.  

Запропонована система керування передбачає реалізацію оптимальних 

закономірностей зміни динамічних та енергетичних характеристик роботи 

асинхронного двигуна на всіх ділянках робочого циклу: розгоні, рівномірному 

русі, гальмуванні, а також застосування оптимального керування рухом. 
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В більшості випадків вихрові джгути у відсмоктуючій трубі гідротурбіни 
мають складну форму, яка наближається до просторової спіралі. Тому стінка 
відсмоктуючої труби моделюється вихровою поверхнею, яка складається з 
нескінченно великого числа тонких вихрових шнурів змінної інтенсивності з 
кроком, рівним кроку фізичних джгутів. Задача розглядається у 
квазістаціонарній постановці, рідина нев’язка, потік поза вихорем приймається 
потенціальним. Також в цій моделі врахований вісесиметричний потік, який 
зумовлений проходженням рідини через робоче колесо див. Рис.1. Задача 

зводиться до пошуку швидкостей у будь-якій точці відсмоктуючої труби [1]. 

Сумарна швидкість у відсмоктуючій трубі записується 
1

жz

жs п q

s

V V V V


   , де 

жsV  – швидкості, що індуковані фізичними джгутами; пV  – швидкість, що 

індукована вихровою поверхнею; q qz qV V V    – швидкість додаткового 

вісесиметричного потоку, де qzV  – осьова складова, qV   – окружна складова 

додаткового потоку; жz  – число вихрових жгутів; s – порядковий номер 

фізичних вихрових джгутів, 1 жs z  . 
 

 
Рис.1 – вихровий джгут у відсмоктуючій трубі гідротурбіни 

 

Складові швидкості, що індуковані вихровими жгутами, визначаються з 
формул, які наведені у роботі Кочіна М.Є.[2]. Швидкості, які індуковані 
вихровою поверхнею, що моделює стінки відсмоктуючої труби, є функціями 

багатьох параметрів  2, , ( ), , ,п ж пV f e       . Невідома функція 2( )   

визначається при виконанні граничних умов на стінці відсмоктуючої труби: 

1

0
жz

жrs пr

s

V V


  ,   




2

0

22пsin ГdR , де 2( )   – напруженість вихрового шару, 

що моделює стінку відсмоктуючої труби; ж  – кут нахилу вихрової лінії 
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вихрової поверхні; втГ2 – циркуляція за робочим колесом біля втулки. Ці умови 

дозволяють визначити напруженість 2( )  . Підставляючи з граничних умов 

вираз для жsrV  і пrV  і враховуючи, що 1r  , const  , маємо 

рівняння
2

2 2 2

0

( ) ( , ) ( )F d f



       , що є рівнянням Фредгольму 1 роду. Його 

безпосереднє рішення викликає труднощі у зв’язку з його некоректністю. Тому 

було запропоновано у роботі функцію 2( )   задавати у вигляді ряду Фур’є з 

невідомими коефіцієнтами 0
2 2 2

1

( ) ( cos sin )
2

n

k k

k

a
a k b k   



   . Далі формуємо 

елементи матриці перевизначеної СЛАР для визначення коефіцієнтів  kx  і nkx 
, 

які використовуються в функції напруженості вихрового шару  2 . 

Транспонування матриці: bAAxA
~~

 . Обчислення коефіцієнтів kx  і nkx 
 з 

рішення перевизначеної СЛАР методом Гаусса і обчислюємо функцію  2 .  

Маючи розподіл 2( )   визначаємо пV , а потім і сумарну швидкість на стінці 

відсмоктуючої труби. Осьова (витартна) та окружна (від циркуляційного 

вихрового потоку) складові швидкості 
qV  додаткового вісесиметричного потоку 

визначаються по залежностях 2 2

1

/ (1 )
жz

qz ж

i

V Q R d


   і 
R

ГГ
V

втпер

q
π2

22 
  відповідно. 

Визначати величину пульсацій тиску можно за допомогою інтеграла 
Коши-Лагранжа Тому подвійну амплітуду пульсацій тиску визначаємо з 

використанням інтегралу Бернуллі 
2 2

max min2

2

V VA

H gH


 , де  А – амплітуда пульсацій 

тиску, м; Н – напір випробувань, м. В рівнянні maxV і minV  визначені з 

урахуванням формул 2 2 2 1/ 2( )r zV V V V   , де 
1

жz

r жsr пr

s

V V V


  ; 
1

жz

жs п q

s
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   ; 

1

жz

z жsz пz qz

s

V V V V


    (на стінці 1r  , 0rV  ). Для розрахунку частоти пульсацій 

тиску визначаємо окружну швидкість на одному з фізичних джгутів у 

розрахунковому перетині при r=e: 
1

/

1

жz

жs п

s
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  , де жsV   – окружна складова 

швидкості, що індукована фізичними джгутами; пV   – окружна складова 

швидкості, яка індукована вихровою поверхнею, що моделює стінку 

відсмоктуючої труби. Визначивши /V , знаходимо кутову частоту обертання 

джгута 
eR

V



ж  і частоту пульсацій тиску за робочим колесом – 

eR

zV
f








2

ж

ж
. 
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Ринок споживання натуральної кави в Україні виріс за останні три роки 

майже вдвічі. Цьому сприяє, перш за все, створення мережі невеликих 

кав’ярень, а також поява індивідуальних («характерних») кав’ярень другої та 

третьої хвилі. Кожен рік тільки у м. Харків з’являється понад 30 нових точок 

продажу кавового напитку з натуральних зерен, серед яких 45% - це нові, 

індивідуальні кав’ярні з новими не традиційними рецептурами приготування 

кави та незвичних дизайном. 

Приготування кави з натуральних зерен у спеціальних різнотипних 

кавових машинах призводить до появи органічного відходу – кавової гущі. 

Орієнтовна кількість, яка утворюється у м. Харків за добу становить 7,5-8 тон. 

На сьогодні уся кавова гуща потрапляє разом з іншими відходами кав’ярень на 

полігон, що збільшує навантаження на останні. Відповідно до вимог статті 32 

Закону України «Про відходи» з 1 січня 2018 року усі підприємства повинні 

налагодити сортування утворюваних відходів та їх безпечну утилізацію або 

вторинне використання (за можливістю). Це також відповідає вимогам двох 

директив ЄС – 1999/31/ЄС та 2008/98/ЄС, які врегульовують поводження зі 

сміттям у країнах Європейського Союзу.  

У даній роботі було проаналізовано основні світові тенденції використання 

кавової гущі. Було зроблено висновок, що запорукою окремого збору та 

подальшого використання кавової гущі є створення посередника, який буде 

забирати гущу у точках накопичення та відвозити до місця сушки. Адже 80% 

кавової гущі використовується у сухому вигляді, ф тільки 20% використовують 

як живильне середовище для вирощування одного виду грибів – печериць Для 

кав’ярень така послуга буде безкоштовною, але вони повинні самостійно 

придбати герметичні ємності для окремого збору кавової гущі. 

На наступному етапі було зроблено оцінку потенціалу кожного з напрямку 

використання кавової гущі, виходячи з економічних умов у місті Харків та 

харківської області. Серед усіх було обрано три напрямки, які потенційно 

можуть бути реалізовані у м. Харків та можуть бути комерціалізовані.  

Перший напрямок це продаж мокрої кавової гущі фермерськими 

господарствами, які вирощують печериці та розташовані у радіусі 30 км від м. 
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Харків. Дослідження показали, що фермери готові придбати мокру кавову гущу 

за умови її доставки до місця її використання. Печериці гарно ростуть на 

мокрій кавовій гущі, вона не потребую використання додаткових добрив, і 

доставка у радіусі 30 км від міста є оптимальною за витратами та можливою 

ціною придбання. 

Два інших напрямки використання кавової гущі потребують її попередньої 

сушки. Вологість гущі після її виходу з кавової машини становить понад 85%, 

така гуща є живильним середовищем для плісняви, яка з’являється через дві 

доби зберігання. Дослідження показали, що підсушка гущі до вологості 30% 

блокує появу плісняви. Було доведено, що сушка гущі може відбуватися у 

добре провітрюваних приміщеннях без підводу додаткового тепла, за 

температури вище +10℃. Для цього треба розмістити гущу на рівній поверхні 

шаром завтовшки 5-15 мм. Сушка відбувається впродовж 48 годин.  

Суха гуща має декілька напрямків використання. Деякі з них, як наприклад 

додавання у мило чи інші косметичні засоби в якості механічного скрабу не 

можуть вирішити проблему утилізації на рівні міста з-за кількості утворюваних 

відходів. Але дослідження показали, що певний попит на суху гущу існує й 

серед невеликих виробників так званих «зелених» чи «еко» косметичних 

засобів. 

Методами біоіндікації було досліджено можливість використання гущі в 

якості добрива. Результати свідчать, що кавова гуща позитивно впливає на 

розвиток рослин у тих ґрунтах, які мають глинистий механічний склад. Це 

досягається завдяки покращенню гранулометричного складу ґрунту. 

Найперспективнішим напрямком використання сухої кавової гущі є її 

додавання до полімерних композицій для зменшення вартості кінцевих виробів. 

Згідно концепції сталого розвитку, будь які органічні відходи бажано 

переробляти на нові матеріальні об’єкти, виростання яких може змінити 

навантаження на навколишнє середовище. Проведені дослідження показали, що 

додавання від 30 до 60% кавової гущі у полімерні матеріали, здатні до 

біорозкаладання (наприклад, полілактіди) дозволяє зменшити вартість кінцевих 

виробів на 35-60% (в залежності від геометричної форми виробу). При цьому 

проведені випробування фізико-механічних та дифузійних властивостей 

отриманого нового матеріалу показали, що вироби з нього здатні витримувати 

понад 50 циклів миття у посудомийних машинах без втрати форми та міцності. 

Використання кавової гущі (сухої) в якості доданки до термопластичних 

полімерних матеріалів (поліетилену низької густини та поліпропілену) дозволяє 

зменшити вартість готових виробів не відповідального призначення (побутові 

ємності різного призначення, окрім пляшок, палети, панелі, дошки для меблів) 

на 60-70% з зберіганням основних фізико-механічних та міцносних 

властивостей на рівні, характерному для високо наповнених полімерних 

матеріалів.  

Саме налагодження випуску полімерних виробів різного призначення з 

використанням сухої гущі є найперспективнішим шляхом зменшення кількості 

останньої на полігонах.  
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Алюмінієві сплави знайшли досить широке застосування у різних видах 

промисловості й має великі перспективи подальшого розвитку. Прикладами 

можуть слугувати виробництво різноманітної продукції: суден, літаків і 

ракетної техніки, виготовлення вагонів для швидкісної залізниці і корпусів 

автомобілів [1]. У всіх перерахованих випадках використовуються різні за 

своїм складом і механічними властивостями алюмінієві сплави, а виготовлення 

просторових конструкцій пов'язано зі зварюванням. 

Відзначимо, що більшість проблем зварювання алюмінієвих сплавів від-

носяться до отриманням конструкцій з тонколистових матеріалів. 

Останнім часом для вирішення цих завдань все більш широко 

застосовують лазерні технології [1,2]. Для цього використовують лазерні 

технологічні комплекси, які набули значного поширення в різних галузях 

машинобудувань-ня. У вітчизняній промисловості ще з 80-х рр. минулого 

сторіччя застосовували комплекси М-36М та М-25С. Комплекс М-36М 

призначено в основному для розкрою листових матеріалів. Комплекс М-25С 

дозволяє поряд із розкриєм листових матеріалів здійснювати операції термічної 

обробки, наплавлення, зварювання. Однак, незважаючи на визнану 

перспективність лазерного зварювання, слід зазначити дві важливі проблеми, 

що виникають при її застосуванні. 

Перша проблема - висока відбивна здатність поверхонь алюмінієвих 

сплавів, яка в поєднанні з їх високою теплопровідністю робить 

проблематичним здійснення процесу лазерного зварювання [3]. Вирішенням 

цієї проблеми є використання випромінювання більшої потужності для 

подолання певного порогового значення (для СО2-лазерів – зазвичай понад 2,0 

кВт [8]), при якому починається стабільний процес зварювання. Підвищення 

потужності випромінювання призводить до збільшення вартості лазерного 

обладнання і, як наслідок, зростання вартості погонного метра зварного шва. 

Одним із способів вирішення цієї проблеми є зменшення довжини хвилі 

лазерного випромінювання, що приводить до зниження зазначеного порогового 

значення. Прикладом може бути заміна технологічного СО2-лазера твердотілим 

Nd: YAG-лазером [4]. Економічно більш вигідним є використання 

комбінованих [2] або гібридних лазерно-дугових [5] технологій. 

Другою важливою проблемою, яка виникає при лазерному зварюванні 

тонколистових алюмінієвих сплавів, є очищення поверхні різноманітних 
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виробів, що зварюються, від поверхневої окисної плівки. Зазвичай цю операцію 

виконують механічним способом або хімічним травленням в водно-лужному 

розчині. Німецькі вчені, вирішуючи цю проблему, розробили спосіб лазерної 

очищення деталей, що зварюються від окисної плівки [6]. Для досягнення 

ефекту запропоновано розщеплювати лазерний пучок на два – слабший (той, 

що очищає) і більш потужний (зварювальний). Можливо також застосування 

спеціальних лазерних установок, призначених для очищення поверхні фемтосе-

кундними лазерними імпульсами з малою середньою і досить високою піковою 

потужністю [7]. 

Однак всі зазначені рішення пов'язані з істотними додатковими витрата-

ми, в той час як використання значно більш економічних дугових способів 

зварювання дозволяє виконувати катодний очищення алюмінієвих поверхонь 

від окисної полон шляхом застосування різнополярних імпульсів [8]. Таким 

чином, застосування гібридного лазерно-дугового (лазерно-плазмового) 

зварювання здатне зробити можливим поєднання окремих переваг лазерної і 

дугового зварювання з одночасним усуненням їх недоліків. Тому виконана 

робота є актуальною. 
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Широке впровадження в промисловість алюмінієвих сплавів як 

конструкційного матеріалу викликає необхідність вдосконалення методів їх 

зварювання. Точкове і шовне зварювання і раніше застосовувало методи 

газового та ручного дугового зварювання не могло забезпечити виробництво 

зварних конструкцій з алюмінієвих сплавів в необхідних в масштабах і високої 

якості. В зв'язку з цим виготовлення алюмінієвих конструкцій за допомогою 

зварювання довгий час обмежувалось. Створення і розробка методів 

аргонодугового зварювання значно спростить процес отримання сполук з 

алюмінієвих сплавів Оснащення підприємств спеціалізованим обладнанням для 

аргонодугового зварювання сприяло масовому виробництву зварних 

конструкцій з алюмінієвих сплавів. Однак питання щодо зниження зварних 

деформацій і напружень при виробництві таких конструкцій до сих пір є 

актуальними. 

Висока теплопровідність алюмінієвих сплавів в поєднанні зі зміною 

властивостей при нагріванні до температури 200…300 °C призводить до того, 

що частка пластичних деформацій в зварних з'єднаннях конструкцій з 

алюмінієвих сплавів при інших рівних умовах значно ширше ніж в інших 

конструкціях. З цього як правило, деформації алюмінієвих зварних з'єднань 

більше ніж сталеві. 

В роботі розглянуті можливості зменшення зварювальних напруг і 

деформацій при аргонодуговому зварюванні вольфрамовим електродом 

листових конструкцій алюмінієвого сплаву АМг6, шляхом зменшення ширини 

зони розігріву за рахунок застосування теплопоглиначів.  

Встановлено, що при зварюванні вольфрамовим електродом в аргоні алюмінію 

і його сплавів, теплопоглинач робить істотний вплив на ширину ділянки ЗТВ, що 

нагрівається до температур вище 200 °C і на швидкість охолодження нагрітого 

металу, яка збільшується більш ніж в два рази. Кристалічні теплопоглиначі 

являються ефективним засобом впливу на термодеформаційний цикл при 

аргонодуговому зварюванні конструкцій з алюмні і його сплавів. Показано, що з 

застосуванням теплопоглиначів ширина зони пластичних деформацій зменшується 

на 20…30%, рівень максимальних поздовжніх напружень знижується на 25…35%, 

залишкові викривлення зменшуються в кілька разів, при цьому показники 

підвищуються на 12…18%. 
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Автомобіль експлуатується в різних умовах і на різних дорогах. При русі 

по дорогам змінюється навантаження, параметри зчеплення колеса з опорною 

поверхнею. Момент на ведучому колесі деяких автомобілів може змінюватися 

тільки при наявності спеціальних систем керування дотичної сили тяги. На 

більшості автомобілів є диференціал, який поділяє момент порівну, що не 

завжди являється найкращим варіантом. 

На своєму шляху автомобілю доводиться долати різні перешкоди, а 

конкретно це нерівності дороги, косогори, уклони. При русі на кожне із коліс 

автомобіля змінюється навантаження і момент опору. Для того щоб визначити 

приводний момент на колесах автомобіля при індивідуальному електроприводі 

треба знати ці навантаження для того щоб забезпечити заданий напрям руху, 

стійкість і керованість. На косогорі рис. 1 сили тяги автомобіля, сили інерції 

змінюють навантаження на кожне опорне колесо. Бічна складова прагне 

викликати бічний зсув автомобіля і за певних умов може сприяти 

перевертанню. Складова перпендикулярна поверхні косогору, притискає колеса 

автомобіля до опорної поверхні і визначає силу зчеплення в усіх напрямках. 

Автомобіль зберігає свою стійкість, коли лінія, за якої спрямована сила тяжіння 

не перетинає опорну поверхню в межах ширини колії.  

 

Рис. 1 – Оцінка поперечної стійкості автомобіля на косогорі 
 

Для визначення зміни сили взаємодії ведучих коліс автомобіля 

розроблена математична модель, яка враховує сили, діючі на нього в процесі 

руху на косогорі з різними радіусами повороту та швидкістю руху.  

Отримані дані дозволять визначити зміну моменту на кожному колесі для 

того щоб підібрати раціональні параметри електродвигуна та визначити дані 

для системи керування. 
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З метою покращення експлуатаційних показників вітчизняних тракторів з 

ГОМТ з диференціалом на виході і двома керованими гідроагрегатами обрано 

за аналог Fendt Vario з трансмісією Fendt Vario для подальшого втілення в 

українському тракторобудуванні. 

Енергоефективність ГОМТ. У порівнянні з іншими «безступінчастими» 

концепціями передача Fendt Vario відрізняється своїм співвідношенням 

виключеної безступінчастості і економії. Незалежні тести показали, що 

трактора Fendt Vario використовують меншу кількість палива і розганяються 

значно швидше. 

Передача Fendt Vario – це гідростатична механічна передача з розділенням 

потужності двигуна.  

Зі збільшенням швидкості, частина механічної енергії передається через 

планетарну пару.  

Блоки циліндрів аксіально-поршневих насосів можуть повертатися на 45º і 

мають високий робочий тиск максимально 550 бар – це забезпечує виключну 

ефективність. 

Розділення потужності. Потужність двигуна ділиться на механічну і 

гідростатичну складові планетарним механізмом. Лише гідравлічна частина 

керує системою. 

Ланка гідравлічної передачі. Гідравлічна частина складається з 

гідравлічного насоса і гідравлічного двигуна з унікальним кутом повороту 45º. 

У залежності від положення керуючої гідростатичної одиниці швидкість 

руху регулюється плавно. 

Ланка механічної передачі. Механічна частина також починається у 

планетарному механізмі і передає механічний зв’язок передачі на вихідний 

сумуючий вал. 

Старт з Vario. Під час старту більша частина потужності двигуна 

надходить на гідростатичну гілку. Ефективна взаємодія між механічною і 

гідростатичною частинами може бути підтверджена високими величинами 

прискорення. Чим вища швидкість транспортного засобу, тім більш тягової 

потужності переходить у механічну частину. 
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Реверсивний рух. Зміна напрямку руху є надзвичайно простою, оскільки, 

згідно з концепцією Fendt Vario, гідравлічний насос просто качає у 

протилежний бік. Немає більше витрати механічної енергії на перемикання 

передач вперед\вниз. 

Переваги слідкуючої електронної системи. За допомогою цієї системи 

вдається досягти однакової вихідної швидкості гідромоторів обох приводів 

незалежно від ступеня точності виготовлення, зношеності агрегатів, що входять 

у кожний з приводів. 

 

 

Рис. 1 – Слідкуюча електронна система. 

 

Основними елементами слідкуючої системи є: пристрій ДЗФМ, 

перетворювачі феродинамічні ПФ, підсилювачі електронні УЕ-3, виконавчі 

електродвигуни РД-09.Перетворювачі феродинамічні типу ПФ призначені для 

перетворення кутових переміщень у пропорційні значення уніфікованого 

електричного сигналу перемінного струму. 
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На сьогодні, в Україні до найбільш розвинутих галузей харчової 

промисловості слід віднести галузі, які пов’язані з виробництвом безалкогольних 

та слабоалкогольних напоїв, при цьому значних темпів досягає саме продукція 

пивоваріння. Успішний розвиток галузі традиційно пов'язано з напрямами 

комплексного використання сировини, створенням маловідходних 

технологічних процесів виробництва продукції пивоваріння. Міні-пивоварні на 

теперішній час існують практично в кожному регіоні України. В перелік питань, 

які потребують подальшого розвитку, входить удосконалення засобів 

підготовляння рослинної сировини, які забезпечують пом’якшення процесів та 

режимів варіння, зменшення втрат заброджених цукрів, оптимізації процесів 

ферментації та культивування дріжджів [1]. При виготовленні якісного пива 

потрібно враховувати фізико-хімічні, біохімічні та інші процеси, які 

обумовлюють якісні і смакові показники готового продукту [2]. Управління 

цими процесами і отримання напою високої якості вимагає також знання 

технології, передових прийомів роботи та технічних характеристик сучасного 

обладнання. Слід визначити, що під час контролю якості напівфабрикатів і 

готового продукту пивоваріння, необхідно оцінювати електричні та 

температурні параметри, які пов’язані з концентрацією заброджених цукрів, 

білків, складних ефірів [1]. Досліджувані параметри також містять інформацію 

щодо інших фізико-хімічних характеристик, які пов'язані з нормативними 

показниками відповідних міжнародних екологічних стандартів. Показники 

нормативних документів, у свою чергу, обумовлюють певні вимоги щодо 

запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, які 

застосовують у міжнародній практиці [2]. Таким чином, при вивченні питань 

техноекології в галузі пивоваріння залишається актуальною проблема якості 

напівфабрикатів і готового продукту, вимогам які відповідають міжнародним 

стандартам. Слід визначити, що на сьогодні є необхідним також дослідження 

питань розробки нових ефективних інформативних методів контролю показників 

якості напівфабрикатів та готового продукту, оскільки існуючі 

кондуктометричні методи не забезпечують необхідні показники вірогідності 

контролю фізико-хімічних характеристик якості напівфабрикату. У даній роботі 

для дослідження питань щодо підвищення якості готового продукту та 

підвищення вірогідності контролю інформативних параметрів, пропонується 

реалізація безконтактного багатопараметрового вихорострумового методу. 

Таким чином, метою роботи є дослідження теоретичних положень роботи 
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вихорострумового пристрою при реалізації безконтактного методу контролю 

напівфабрикатів продукції пивоваріння. Сутність даної реалізації полягає у 

тому, що спочатку знаходять три залежних від температури характеристики Еt, 

Е0t и 0maxt за допомогою схеми теплового трансформаторного 

вихорострумового давача (ТВД), яку наведено у роботі [3]. Далі визначають 

параметр хt, з урахуванням залежності отриманої експериментально 0maxt = 

f(хt), звідси за хt  знаходять з урахуванням температури, нормовані 

характеристики tk ,  tkIm  і  tkRe  [3]. Після цього сумісно контролюють два 

параметра t і t зразка напівфабрикату продукції. 

Радіус зразка рідини а, що нагрівається в процесі контролю, у даному 

випадку є радіусом скляної трубки,у якій розміщується зразок напівфабрикату 

та визначається за формулою: 

    1cossintg max0max0

0

п  
ttt

t

E

E
aa ,                           (1) 

де Е0 і ЕƩt – ЕРС теплового ТВД при відсутності зразка та сумарна ЕРС, індекс t 

свідчить, що досліджувана величина є температурозалежною, 0maxt – значення 

фазового кута зсуву, яке відповідає досягненню екстремуму на залежності  

0maxt = f(хt).  

 Величину t, з урахуванням температури знаходять за формулою: 
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де хt – термозалежний узагальнений параметр. 

Звідси визначають температуру, за якою здійснюється контроль t: 
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де  – температурний коефіцієнт опору, 1 – питома електрична провідність 

при початковій температурі t1=15°С. Таким чином, розглянуто 

двохпараметровий метод контролю електричних та температурних параметрів 

t і t зразка напівфабрикату продукції пивоваріння, які пов’язані з 

органолептичними характеристиками готової продукції, вказаними в 

нормативних документах. 
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Підвищення якості послуг, що Укрзалізниця надає своїм клієнтам, 

неможливе без суттєвого скорочення часу перебування пасажирів у дорозі. 

Провідні країни світу, що не мали технічної або економічної можливості 

побудови спеціальних, окремих швидкісних шляхів, вирішують цю задачу за 

рахунок впровадження швидкісних потягів. Такий саме підхід, на нашу думку, 

доцільно використати і у нашій державі. 

Порівняння існуючих систем нахилу доводить перспективність 

електромеханічного приводу. Проте, властиві існуючим конструкціям недоліки, 

спонукали нас запропонувати як силовий привод лінійний двигун, спроможний 

перетворювати електричну енергію безпосередньо у лінійний рух. 

У роботі виконаний огляд конструкцій дизель-поїздів, шо виробляються у 

провідних країнах світу, у тому числі українського ДПКр3. Було обране 

раціональне компонування механізму нахилу, що може бути застосований на 

українському дизель-поїзді. Створено математичну модель, що адекватно 

віддзеркалює процеси, які мають місце у системі нахилу. Розроблено імітаційну 

модель, яка дозволила дослідити вплив параметрів механізму на його 

показники. Функціональну схему механізму наведено на рис 1. 

 
Рис. 1 – Функціональна схема механізму нахилу кузовів 

 

В якості необхідного кута нахилу в запропонованій моделі 

використовувалися як константи, так і функції, що імітують проходження 

поїздом кривої заданого радіусу. Запропоновано заходи щодо зменшення 

масогабаритних показників силових елементів системи. Запропоновано низку 

покращень, що відрізняє вказану концепцію від раніше пропонованих. 

Адекватність моделей підтверджено фізичним моделюванням їх ланок. 
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У мостових кранах використовується ряд електроприводів, які входять до 

складу механізму підйому вантажу, а також механізмів пересування візка та 

крана. Під час експлуатації ці приводи зазнають впливу певних несприятливих 

факторів, таких як, зокрема, перевантаження, високі температури та підвищена 

вологість. Дані впливи, а також неминучий знос механізму, здатні привести до 

виходу його з ладу, що стає причиною великих витрат на обслуговування та 

може наражати на небезпеку людей, що працюють із краном. 

Несправності електричних машин можна віднести до різних категорій, 

включаючи відмови інвертора приводу, несправності підшипників, тощо [1]. 

Своєчасне передбачення виходу певних компонентів електроприводу з ладу та 

їх заміна ще до виникнення несправності здатні запобігти простоюванню крана 

в очікуванні нової деталі, заощадити кошти на усунення можливих наслідків 

несправності та запобігти нещасних випадків. 

Ефективним шляхом передбачення несправностей є машинне навчання. Це 

напрям штучного інтелекту, який дає комп'ютерам можливість навчатися без 

необхідності бути явно запрограмованими. Іншими словами, цей метод 

дозволяє не програмувати алгоритм вирішення певної задачі напряму, а 

навчити програму за допомогою вирішення багатьох схожих задач. Для 

машинного навчання важливі як сама програма, так і дані, за якими вона буде 

навчатися вирішувати свою задачу. 

Дані для навчання можна отримати за допомогою спеціальних стендів, на 

яких заміряють певні показники (шум, вібрація, температура, тощо) справних 

та несправних компонентів (наприклад, підшипників) під час їх роботи. 

Оскільки програмі, що навчається, відразу відомо, які дані були отримані 

зі справних, а які із несправних компонентів, такий тип навчання можна 

віднести до контрольованого навчання (навчання з учителем) [2]. Кінцевою 

метою навчання програми є можливість відносити нові дані до справних або 

несправних компонентів, тому це завдання можна охарактеризувати як задачу 

класифікації. Для вирішення подібних задач існує ряд алгоритмів, зокрема 

метод k-найближчих сусідів, дерева рішень та метод опорних векторів. 
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Зварювання - один із провідних технологічних процесів, який широко 

застосовується в різних галузях господарства. Ефективність машин, 

енергетичних установок, багатьох інших виробів значною мірою визначають 

конструкційні матеріали, що постійно вдосконалюються та створюються їх нові 

марки і класи. У судно- та машинобудуванні розширюється застосування 

високоміцних та високолегованих сталей, сплавів алюмінію, титану, міді тощо 

як в однорідних, так і в різнорідних сполученнях. Успішне використання цих 

матеріалів забезпечується розвитком зварювального виробництва. 

Через високу хімічну активність титанові сплави зварюються дуговим 

зварюванням в інертних газах неплавким і плавким електродом, дуговим зва-

рюванням під флюсом, електронним променевим, електрошлаковим та контакт-

ним зварюванням, дифузійним, холодним, вибухом та тертям. Розплавлений ти-

тан дуже текучий матеріал, тому шов добре формується при всіх перерахованих 

способах зварювання. 

Основні труднощі при зварюванні титану та його сплавів - це необхідність 

надійного захисту металу, що нагрівається вище температури 400 °С, від дії 

активних газів (кисня, водня та ін.). Кожен з цих способів зварювання є 

раціональним для певного діапазону товщини і конструкцій виготовлених 

деталей [1]. 

Зварювання в захисному газі електродом, що не плавиться. Це є найбільш 

поширений спосіб зварювання плавленням титанових сплавів в захисному газі 

електродом, що не плавиться. При такому способі зварювання якість з'єднань 

визначається в основному надійністю захисту і чистотою захисного газу. Згідно 

з роботою [2], витрата захисного газу при зварюванні титана більше, ніж при 

зварюванні інших металів. Це пояснюється тим, що потрібний додатковий 

захист остигаючих дільниць з`єднань, також зворотної сторони (кореня) шва. 

Якість зварювання плавленням визначається головним чином характером 

перенесення металу в дузі. Рядом дослідників встановлено [3], що висока якість 

зварних з'єднань досягається при дрібнокрапельному або струменевому 

перенесенні металу. Ця форма перенесення характеризується стійким горінням 

дуги, різким зменшенням розбризкування електродного металу, підвищенням 

ефективності проплавлення і якості зварного шву [2]. Таке перенесення металу 

відбувається при підвищенні щільності струму на електроді. 

Дифузійне зварювання титану. Титан і його сплави дифузійним 

зварюванням з'єднуються досить легко. Температура зварювання вибирається в 

діапазоні від 800 дo 900 °С, тобто в області температури рекристалізації, і 
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становить вона (0,7...0,8)Tпл. Враховуючи низьку межу текучості титану і 

вагомий вплив на нього температури, тиск стиснення приймають в межах 

0,98...9,8 МПa. B залежності від температури і тиску стиснення час зварювання 

становить від декількох секунд дo кількох десятків хвилин. В умовах 

дифузійної зварювання між поверхнями несучих обшивок і оснащенням 

(технологічними листами, що забезпечують передачу зварювального тиску на 

виріб) розвивається цілий ряд складних фізико-хімічних процесів, що 

призводять до автовакууміюванню, відновленню оксидів на поверхні металів, 

розвитку схоплювання, утворення нових фаз і хімічних сполук і т. п. Всі ці 

процеси ведуть до зміни стану поверхонь несучих обшивок тонкостінних 

шаруватих конструкцій, формування поверхневих дефектів, що впливають на 

службові характеристики як матеріалу обшивок, так і вироби в цілому. Від-

мінною особливістю тонкостінних шаруватих конструкцій є обмежена 

можливість механічної обробки поверхонь несучих обшивок в зв'язку з їх 

малою товщиною. Зварювання тиском в рідкому середовищі рекомендується 

пpи виготовленні зварних виробів з титанових сплавів у дрібносерійному 

виробництві. 

Контактне зварювання титану. Контактне зварювання титану забезпе-

чує отримання високоякісних зварних з'єднань титанових сплавів при дотри-

манні технології. При точковому зварюванні захист інертним газом нe 

потрібно завдяки щільному контакт і стисненню деталей, що зварюються. 

Однак для стикового зварювання опором і шовного зварювання необхідний 

додатковий захист аргоном. Завдяки високому електричному опору і малої 

теплопроводноcті титану контактне зварювання титану значно полегшується і 

можe виконуватися нa різних машинах середньої потужності однoфазного і 

трифазного змінного або постійногo струму. Титан в порівнянні з сталями 

менш чутливий до сили на електродах і іx геометричним параметрам. Низька 

електропровідність титанових сплавів полегшує можливість 

багатоелектродного зварювання. Режим зварювання чистого титану має 

параметри близькі до параметрів режимів, які використовуються для 

корозійностійких сталей. Зварювання під флюсом. Зварювання під флюсом 

застосовується для титанових сплавів товщиною від 2,5…3 мм до 30…40 мм. 

Зварювання виконують на постійному струмі зворотної полярності з 

використанням високотемпературних безкисневих флюсів-паст типу АНТ-А (АН-

Т1 і АН-Т3) [1, 3]. Зворотний бік зварного шва формується водоохолоджуваними 

підкладками з подачею інертного газу в стик. Застосовується також зварювання на 

флюсових подушках [4]. 
Список літератури: 

1. Шеленков Г. М. Изготовление и эксплуатация оборудования из титана / Г. М. Ше-

ленков, В. Е. Блащук, Р. К. Мелехов и др. – К. : Техніка, 1984. – 120 с. 

2. Гуревич С. М. Сварка высокопрочных титановых сплавов / С. М. Гуревич, Ф. Р. Куликов, В. 

Н. Замков, Ю. Г. Кириллов, Н. А. Кушниренко. – М. : Машиностроение, 1975. – 150 с. 

3. Третьяков Ф. Е. Сварка плавлением титана и его сплавов / Ф. Е. Третьяков. – М. : 

Машиностроение, 1967. – 33 с. 

4. Псарас Г. Г. Сварщику цветных металлов: Справ. Пособие. / Г. Г. Псарас, 

А. И. Ежель. – Донецк : Донбасс, 1985. – 174 с. 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 576 

УДК 621.863 

 

ДИНАМІЧНІ  ЗУСИЛЛЯ  В  КАНАТІ  ПРИ   

БАГАТОШАРОВІЙ НАВИВЦІ 
 

В.І. ПРУТЯН
1
, І.С. ВАРЧЕНКО

2* 

 
1
 магістрант кафедри ПТМіО, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
 ст. викладач  кафедри  ПТМіО,  канд.  техн.  наук,  НТУ  «ХПІ»,  Харків,  УКРАЇНА 

*
email: kafptmio@gmail.com 

 

У кранобудівній практиці широко поширені спрощені прийоми розрахунку 

елементів барабанів. Пояснюється таке положення тим, що в ряді випадків 

конструктори, не вміючи з належною точністю оцінити навантаження й умови 

роботи стінки барабана, компенсували цей момент збільшенням запасів 

міцності, орієнтуючись на досвід експлуатації десятків тисяч різних кранів і 

лебідок. 

Великий досвід дозволяє зробити обґрунтовані узагальнення й розробити 

технічні умови на проектування барабанів підіймальних пристроїв, що 

працюють у певних умовах, регулярна ж повторюваність рекомендацій у 

довідковій та навчальній літературі робить спрощені розрахунки звичними й 

надає їм зайву переконливість. Ми маємо на увазі ряд грубих помилок, 

допущених деякими авторами саме внаслідок спрощення уявлень про роботу 

елементів кранового барабана. Можна вказати, наприклад, на помилковий 

розрахунок зварених швів барабана по Р. Хенхену, на необґрунтоване зниження 

запасу міцності для чавунних барабанів, що рекомендується М. П. 

Александровим, Н. Ф. Руденко й ін. на неправильне оребрення виливних і 

зварених барабанів. 

У програмі Solid Works нами була побудована модель барабана БЦ-500, 

яка представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1 – 3D модель канатного барабану для багатошаровій навивці 
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У межах цієї програми за допомогою метода сігментних елементів був 

проведений розрахунок напруженого стану канатного барабана БЦ-500 під дією 

радіального зовнішнього навантаження, яке виникає при наматуванні на нього 

канату, рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2 – Напружений стан канатного барабану для багатошаровій навивці 

 

Цей метод дозволив перевірити напружений стан барабана під 

навантаженням. Адже відомо, що найкращий спосіб оцінити міцність деталі на 

те або інше навантаження це безпосередньо впровадити її в експлуатацію, у 

реальні  умови,  але  незважаючи  на  те,  що  цей  метод  і  не  припускає 

безпосереднє впровадження деталі в робочий процес і результатів отриманих 

від цього, він наближає даний експеримент до найбільш схожих умов 

експлуатації. 
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Логістика залізничних перевезень є досить новим напрямком в 

транспортній логістиці і маловивченою областю логістики. Мета логістичної 

діяльності вважається досягнутою при виконанні таких умов, потрібний товар 

необхідної якості доставлений вчасно в необхідній кількості з мінімальними 

витратами. В сучасних умовах необхідна консолідація учасників руху товару, 

тому з'являється необхідність застосовувати логістику з метою підвищення 

надійності і якості поставок. Чим розвиненіша транспортна мережа, тим 

швидше доставляються вантажі до місць призначення. Залізничний транспорт 

вигідно використовувати при далеких перевезеннях. 

В процесі вивчення цієї проблеми, ми можемо вважати що, тільки 

узгодженість в транспортному процесі дозволить застосовувати модальні 

перевезення, працювати з контейнерами і вантажними пакетами, застосовувати 

єдину технологію транспортування, прямі перезавантаження, біс 

перевантажувальний повідомлення. Тому основним завданням координації та 

взаємодії різному видів транспорту є забезпечення безперервності 

транспортного розподільного процесу, здійснення перевезення вантажів одним 

або декількома видами магістрального транспорту і закінчуючи доставкою 

рухомого складу з вантажем з транспортних вузлів на під'їзні шляхи і до 

складів вантажоодержувачів. Неузгодженість в роботі може привести до 

величезних в економічному плані втрат. Окремі фахівці пропонують створити 

більше транспортно-логістичних центрів (ТЛЦ) з метою ритмічного руху 

транспортних засобів у рамках транспортно-логістичних систем. Для того, щоб 

отримати належний розвиток транспортної логістики в Україні, необхідно 

проводити постійний аналіз, що дозволяє оцінювати фактичний стан 

логістичних процесів і явищ, встановлювати причини незадовільної роботи, 

формулювати висновки і пропозиції для зростання логістичних процесів. 
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Хімічний склад бурової стічної води має різний склад. За даними 

літературних джерел [1] проби бурової стічної води з різних бурових 

свердловин мають наступний діапазон показників: рН – 7,5-10, вміст завислих 

речовин – 3 000,0 – 70 000,0 мг/дм
3
, вміст нафтопродуктів – 100,0 – 20 000,0 

мг/дм
3
, ХСК – 1 000,0 – 4 000,0 мг/дм

3
, мінералізація – 100,0 – 10 000,0 мг/дм

3
. 

Підчас процесу буріння, відходи скидаються у шламовий амбар, що 

представляє собою копану яму, на території бурового майданчику.  

Кількість шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря при 

вільному випаровуванні з горизонтальної поверхні рідини шламового амбару 

прямо пропорційна площі випаровування[2]. 

З поверхні амбарів розміром 35 на 40 м при вмісті нафти і нафтопродуктів 

у буровому розчині близько 10% та середній температурі газової суміші 25°С за 

один рік (8760 годин) в повітряне середовище виділяється 910 кг граничних 

вуглеводнів [3]. 

Було проведено дослідження проб БСВ приготовлених на основі бурового 

розчину однієї з свердловин Полтавщини (таблиця 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Хімічний склад бурової стічної води до та після очистки 

№ 

п/п 
Показник 

Одиниця 

вимірювання 

ДВП якості 

для стічних 

вод 

Концентрація 

до 

очищення 

після 

очищення 

1. рН од.рН 6,5-9,0 9,5 6,9 

2. Завислі речовини мг/дм
3 

300 2770 47,6 

3. Сухий залишок мг/дм
3
 1500 544 587 

4. Кальцій мг/дм
3
 - 62 62 

5. Магній мг/дм
3
 - 7 5 

6. Сульфати мг/дм
3
 400 194 219 

7. Хлориди мг/дм
3
 350 122 141 

8. Калій мг/дм
3
 - 14,5 6 

9. Натрій мг/дм
3
 - 72 77 

10. ХСК мг/дм
3
 2,5 БСК5 1305 40,5 

11. Нафтопродукти мг/дм
3
 5,0 7,4 0,39 
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Модельні розчини БСВ представляють собою тонкодисперсні стійкі 

системи з коричневим забарвленням та запахом нафтопродуктів. 

Експериментально доведено, що після проведення очистки БСВ за допомогою 

коагулянту Al2(SO4)3 та аніонного флокулянту А-19 кількість нафтопродуктів 

знижується з 7,4 до 0,39 мг/дм
3
, що є допустимою кількістю, яка може 

знаходитись у стічних водах. 

 

 
Рис. 1 – Ефективність очищення БСВ 
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Одними з найважливіших чинників при визначенні максимально 

допустимої швидкості руху поїздів є надійність і ефективність гальмівних 

систем. В даний час найбільш поширені повітряні (пневматичні) гальма. 

Сучасні пневматичні системи гальмування складаються з трьох основних 

підсистем: повітропостачання з компресором і апаратурою для обробки 

повітря, управління, що включає кран машиніста, і виконавчого обладнання, 

встановленого на візках (гальмівних дисків, кліщів і т. п.). Великі компанії - 

виробники гальмівного обладнання, як правило, постачають гальмівні системи 

в комплекті, хоча іноді деякі компоненти можна отримувати окремо. На 

більшій частині пасажирського рухомого складу застосовуються дискові 

гальма, в яких використовуються кліщі з накладками, при гальмуванні 

затискають диски, встановлені на осях (рис. 1) або колесах. На приміських 

поїздах диски зазвичай виконуються литими з чавуну. На рухомому складі, до 

якого пред'являються більш високі вимоги, часто рекомендовано застосовувати 

литі сталеві диски. Колодкові гальма, які впливають безпосередньо на 

поверхню катання коліс і широко застосовувалися ще в епоху парової тяги, 

використовуються і в наш час, причому не в останню чергу через те, що вони 

дешевші дискових. За умови, що колодкові гальма можуть виконувати свої 

функції з належною ефективністю, вони навіть краще, оскільки при 

спрацьовуванні такого гальма очищається поверхня катання і завдяки цьому 

поліпшуються умови зчеплення коліс з рейками. На поїздах метрополітену 

застосовуються тільки колодкові гальма. Одна з причин цього - обмежений 

простір під кузовами вагонів, через що там важко знайти місце для розміщення 

більш громіздкого обладнання дискових гальм. Все обладнання системи 

управління пневматичними гальмами для рухомого складу лондонського 

метрополітену, як і більшу частину компресорів, поставляє компанія 

Westinghouse, а гальмівні колодки - компанія TMD Friction з Манчестера. 

Вантажні залізничні компанії США використовують колодкові гальма, і ця 

технологія застосовується на вагонах, побудованих на заводі компанії Thrall в 

Йорку. TMD Friction постачає на цей завод композитні гальмівні колодки на 

основі синтетичних смол з додаванням модифікатора тертя, мастила і в дуже 

невеликій кількості чавуну. Шляхом перемикань в електричній схемі 

електрорухомого складу можна змусити тяговий двигун розвивати гальмівний 

момент, який діє в напрямку, протилежному тяговому моменту. Всі поїзди 

лондонського метрополітену, за винятком самих старих серії А, оснащені 

реостатними гальмами. Тепло, що виділяється резисторами, можна 

використовувати для обігріву пасажирських салонів поїздів, за рахунок чого 

досягається економія енергії.
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Геометричні параметри ходових частин рухомого складу необхідно 

діагностувати систематично, тому, що вони суттєво впливають на знос гребнів 

коліс та бічних граней рейок. Перш за все це стосується визначення 

паралельності осей колісних пар, яка змінюється у експлуатації в наслідок 

зносу зав’язків букс із рамами візків.  

Суттєвою перевагою відомого стенду для контролю геометричних 

параметрів візків є те, що він надає можливість проведення вимірювань 

окремих параметрів візка універсальними засобами. Недолік цього стенду - те, 

що він не дає можливості проведення широкого спектру вимірювань. У іншого 

стенду уведено утворюючи місця для установки коліс візка на рамі, катків з 

приводом їх обертання. Недоліком цього стенду є те, що він дозволяє 

вимірювати тільки сумарні зазори між щелепами бічних рам візка і корпусами 

букс, що унеможливлює визначення товщини шару металу, який необхідно, 

наприклад, наплавити. Ще один стенд для контролю параметрів візків, що 

містить раму з вимірювальними лінійками, засоби вимірювання, на рамі 

встановлено чотири рухливі супорти, кожний з яких обладнано репером, 

вимірювальною лінійкою кареткою з репером, вимірювальною лінійкою та 

різьбовою маточиною, а засоби для вимірювання виконано у вигляді камер 

відеоспостереження. Недоліком цього стенду є те, що при встановленні до 

нього для діагностування візка, необхідно провести певну операцію, яка 

полягає у зміщеннях кожного супорту, що затягує у часі та ускладнює 

технологічний процес діагностування і може призвести до виникнення похибки 

при зміщенні супорту разом із віссю до номінального (за кресленням на даний 

візок) положення.  

Пропонується удосконалений стенд для контролю параметрів ходових 

частин рухомого складу залізниць, що містить раму, рейки та засоби для 

вимірювання, що поєднані із пультом оператора, а на рамі встановлено рухливі 

в подовжньому напрямі, за допомогою електричних приводів, супорти, кожний 

з яких обладнано репером, вимірювальною лінійкою та рухливою у 

вертикальному напрямі, за допомогою електричного приводу, кареткою з 

репером, вимірювальною лінійкою із відмітинами та різьбовою маточиною, у 

якій розміщено гвинт із репером та маховиком на одному з кінців, і виконаному 

у вигляді конуса протилежним кінцем, а засоби для вимірювання кожного із 

зазорів між корпусами букс та щелепами виконано у вигляді поєднаних із 

пультом оператора відеокамер, обладнано встановленим під візком та рухливим 

в подовжньому напрямі домкратом, на вертикальному робочому штоку якого 

встановлено рухливий в поперечному до рейок напрямку супорт із пристроєм 

для захвату осі колісної пари.
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Проблема підвищення родючості ґрунтів без негативного впливу на стан 

прилеглих територій та підземних вод потребує комплексного підходу та є 

актуальною для харківської області. Особливо гостро вона постає там, де гурти 

мають складний механічний склад –так звані глинисті та суглинисті. Таких 

територій, які активно використовуються невеликими фермерськими 

господарствами у Харківській області понад 35% від усіх 

сільськогосподарських земель. Переважно на таких ґрунтах вирощують суницю 

та ягідні кущі (малину, смородину, аґрус). Внесення будь-яких типів добрив не 

дає суттєвого впливу на кількість кінцевого врожаю. Адже глинисті ґрунти у 

першу чергу потребують покращення механічного складу. Це пов’язано з 

цільністю не модифікованих глинистих гуртів, які погано проводять повітря, 

коренева система рослин може псуватися від нестачі води, бо дощова та навіть 

додаткова вода зазвичай накопичується на поверхні ґрунту, не просочуючись 

через водотривкий шар в умовах сухої погоди та відводити воду від кореня у 

сезон перезволоження.  

Для покращення гранулометричного складу глинистих ґрунтів у роботі 

запропоновано використовувати попередньо висушену кавову гущу, яка є 

основним органічним відходом великої кількості кав’ярень у місті Харків. 

Інформація про використання кавової гущі безпосередньо в якості добрива 

визиває сумнів, адже кількість живильних речовин у ній низька після обробки 

кави паром та тиском. Проведені дослідження методом біотестування показали, 

що за умови внесення у глинистий ґрунт 50 мас. % кавової гущі зростає 

кількість пророщеного насіння на 25%, маса рослин зростає на 15%, а маса 

кореневої системи - на 20% у порівнянні з вихідною не модифікованим 

глинистим ґрунтом. 

Було проведено також польові дослідження, які показали, що за умови 

внесення у лунку 100 гр кавової гущі перед посадкою вусів суниці за місяць 

значно покращуються наступні показники: кількість виживши саджанців 

збільшується на 35%, кількість третіх та наступних листів зростає а 25%, маса 

листів зростає на 15%, висота кущів збільшується на 10 см у порівняні з 

саджанцями, до яких у лунку не вносилася гуща.  
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Ливарний кран є важко навантаженою спеціальною вантажопідйомною 

машиною, що працює з розплавленим металом. Його конструкція, розрахунок і 

проектування мають ряд суттєвих особливостей, що відрізняє його від 

мостових кранів звичайного призначення. Ливарні крани мостового типу 

застосовуються в мартенівських, електроплавильних і кисневих цехах 

металургійного  виробництва  та  призначені  для  транспортування,  заливання 

або  розливання  розплавленого  металу,  а  також  для  виконання  ряду 

допоміжних операцій по обробці ковшів, ремонту обладнання і прибирання 

цехів.  

Обстеживши металоконструкції ливарних кранів, можна помітити, що 

найчастіше деформації і тріщини з’являються в металоконструкції допоміжних 

балок і в зонах з’єднання допоміжних прогонових балок з кінцевими балками 

(тобто в елементах, які найбільше страждають від циклічної зміни 

температурних впливів) [1,2]. У металоконструкції ливарного крана дефекти 

розташовуються по основному металу і по зварних швах. Для їх усунення і 

відновлення несної здатності металоконструкції кран слід зупиняти на 

тривалий капітально-відновлювальний ремонт. До того ж, як показує практика, 

сталеві канати головного підйому ливарних кранів служать не більше двох 

місяців. Постійні циклічні температурні впливи створюють небезпеку обривів, 

а значить і аварійних ситуацій, це можна запобігти тільки своєчасним оглядом і 

вибраковуванням канатів. 

Причини виникнення бракувальних критеріїв сталевих канатів розділені на 

2 групи: 

1) технологічні і конструкційні (виникають через недоліки конструкції 

каната і технології його виготовлення): хвилястість; видавлювання пасма; 

обрив проводів; 

2) експлуатаційні (виникають у зв’язку з умовами експлуатації): 

температурний вплив; поверхневе спрацювання; капітальний ремонт крана; 

регламент. 

Причина виникнення хвилястості закладена в конструкції і технології 

виготовлення каната. Однією з причин, яка впливає на критерій «поверхневе 

спрацювання», є намагніченість каната після проведення неруйнівного 

контролю магнітним дефектоскопом ІНТРОС і магнітним структуроскопом 
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КРМ-ЦК2М [3,4]. Найчастіше канат бракується при фіксуванні температурного 

впливу на нього. 

Саме тому крани часто виводять на капремонт для відновлення несної 

здатності металоконструкцій. 

Одним з засобів для зменшення негативного впливу високої температури є 

теплоізоляційний екран. Такі екрани встановлюються для збільшення стійкості 

канатів. Зазвичай теплоізоляційні екрани виконують з двох симетричних 

частин, встановлених на верхній частині металоконструкції траверси крана, 

причому  кожна  частина  складається  з  похилої  і  вертикальної  пластин, 

жорстко  з’єднаних  між  собою,  при  цьому  всі  пластини                  

забезпечені  теплоізоляційним  шаром  з  боку  протилежного  вантажним 

канатам. 

Обидві частини екрану забезпечені швидкознімними рознімними 

пристроями,  які  одним  кінцем  закріплені  жорстко  на  пластинах  екрану,  а 

іншим жорстко закріплені на верхній частині металоконструкції             

траверси крана. 

Дослідження теплових полів, створюваних викидами гарячих газів, а так 

само інфрачервоним випромінюванням на вантажні канати ливарних кранів при 

заливці рідкого чавуну в конвертер показали, що використання 

теплоізоляційного екрану ливарного крана ефективно захищає сталеві канати 

від температурного впливу. 

Теплоізоляційний екран, захищаючи вантажні канати механізму головного 

підйому від впливів високої температури, при необхідності може бути легко 

демонтовано, що підвищує зручність при заміні вантажних канатів [5]. 
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Будівництво високошвидкісних магістралей, метою якого є підвищення 

пропускної здатності пасажирських перевезень, є досить витратним. Менш 

витратною є використання рухомого складу з технологією нахилу кузова. 

Використання вагонів з нахилом кузова дозволяє реалізувати при існуючому 

плані більш високі швидкості руху та скоротити обсяги перебудови траси. 

Поїзди з кузовами, що нахиляються, експлуатуються в багатьох країнах 

світу. Незалежно від типу приводу нахилу, вибір параметрів та режимів роботи 

його багато в чому визначається величиною необхідного кута нахилу θ. 

Знаходження цього кута пов'язано з необхідністю забезпечити максимальну 

швидкість Vmax проходження кривої в межах існуючих залізниць України. 

У роботі визначаються параметри плану шляху і обмеження з безпеки 

експлуатації та комфорту для необхідних кутів нахилу кузова рухомого складу, 

а також оптимальні кути нахилу кузова за умови максимуму швидкості 

проходження цих кривих для залізничних магістралей України. 

Максимальна швидкість в кривій Vmax описується наступним чином  

. 
0772,0

arcsin
180

неп

max
































 



S

h
gaR

V



   (1) 

З виразу 1 очевидно, що на значення максимальної швидкості 

проходження рухомим складом з кузовами, що нахиляються, впливають такі 

параметри, як радіус кривої R, підвищення зовнішньої рейки h, кут нахилу 

кузова θ, а також відстань між колесами S. Величина допустимого 

непогашеного бічного прискорення aнеп приймається 0,7 м/с
2
 у відповідність до 

вимог комфорту умов їзди пасажирів при швидкостях руху поїздів до 

200 км/год. 

У зв'язку з цим визначення необхідного кута нахилу кузова при 

проходженні кривої з максимальною швидкістю слід розглядати як рішення 

задачі умовної однокритеріальної оптимізації в такій постановці. 

Знайти 
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),(


непaxP

VMAX       (2) 
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при обмеженнях кута нахилу у вигляді нерівностей   ,ii kg   

де  
непaxP

V
),(

  – цільова функція, 

)(xP


 – векторна функція параметрів плану шляху, що визначається 

положенням рухомого складу на участе х. 

  – варійований параметр – кут нахилу, 

 ig  – функція обмежень; 

k  – вектор допустимих значень обмежень. 

В якості цільової функції приймається вираз 2. 

План шляху характеризується значенням векторної функції 

  ,)(),()(
T

xRxhxP 


 

де h(х) – підвищення зовнішньої рейки на ділянці х,  

R(х) – радіус кругової кривої на ділянці х. 

Компоненти векторної функції gi та вектора k визначаються з обмежень з: 

ступеня розвантаження внутрішнього колеса; умов стійкості екіпажу; умов 

вписування екіпажу; впливу екіпажу на рейки.  

Як приклад розглянуто ймовірності кута нахилу для ділянок шляху  

Київ – Полтава – Харків, Харків – Дніпро – Запоріжжя та  

Козятин – Жмеринка – Одеса. 
 

 
Рис. 1 – Вірогідність P(θ) кута нахилу кузова θ на ділянках: 

а) Харків – Дніпро – Запоріжжя б) Козятин – Жмеринка – Одеса  

в) Київ – Полтава – Харків 
 

При прийнятті рішення в процесі формування вихідних даних на 

проектування систем приводу нахилу кузовів пропонується орієнтуватися на 

показник ймовірності оптимального кута нахилу, розрахованого для рухомого 

складу, що рухається в індивідуальній кривої на конкретній ділянці шляху. 
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Роботи є основною частиною гнучких виробничих систем. Вони 

використовуються в різних задачах де людську працю можна замінити і 

автоматизувати, а також там, де необхідно оптимізувати працю людини, за 

рахунок спільної роботи (колаборативні роботи). В світі існує достатньо велика 

кількість відомих виробників промислових та колаборативних роботів 

маніпуляторів, таких як UR, ABB, Fanuc та інші. Однак, такі роботи є досить 

коштовними для широкого використання у виробничих сферах промисловості 

України. Таким чином, актуальною є спроба створення колаборативного робота 

маніпулятора з використанням адитивних технологій для потреб виробництв та 

суттєво меншою ціною, порівняно з зарубіжними аналогами.  

У даній роботі розглядається задача моделювання роботизованої руки 

маніпулятора з шістьма ступенями свободи в MATLAB. Для цього необхідно 

побудувати моделі розрахунку прямої та інверсної кінематики роботизованої 

руки маніпулятора. На рис. 1а зображена розроблена тривимірна модель руки 

маніпулятора. 

  
а б 

Рис. 1 – Роботизована рука маніпулятор:  

a – тривимірна модель; б – кінематична схема 
 

Для опису геометрії робота-маніпулятора використовують так звану 

кінематичну схему, яка представляє собою графічне зображення послідовності 
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ланок маніпулятора, з'єднаних між собою зчленуваннями, що представлена на 

рис. 1б. 

Пряма задача кінематики полягає в розрахунку положення та орієнтації 

системи координат, пов'язаної з робочим інструментом, при заданому наборі 

узагальнених параметрів маніпулятора. Інверсна кінематика полягає в 

розрахунку набору узагальнених кутів маніпулятора при заданих координатах 

положення і орієнтації кінцевої системи координат, пов'язаної з робочим 

інструментом. Для кінематичної схеми, зображеної на рисунку 1б, були 

отримані наступні параметри Денавіта-Хартенберга [1], що представлені в 

табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Визначення параметрів Денавіта-Хартенберга 

Ланка, i α, м Α d, м  
1 0.06 π /2 0.357  
2 0.24 0 0  
3 0 π /2 0  
4 0 -π /2 0.26  
5 0.10 π /2 0  
6 0.10 0 0.1  

 

Для вирішення задачі прямої кінематики необхідно записати відповідні 

матриці однорідного перетворення для кожної ланки робота. 

Підставивши всі параметри Денавіта-Хартенберга, отримаємо 𝑛=6 

матриць однорідного перетворення. Підсумкову матрицю, яка б пов'язала всі 

системи координат, як і в випадку з матрицями обертання, можна отримати 

послідовним перемноженням:  

, 

де матриця обертання  та вектор задають, відповідно 

орієнтацію і положення системи координат, пов'язаної з робочим органом, 

щодо базової системи в залежності від конфігурації маніпулятора, заданої 

вектором узагальнених координат . 

При розрахунку інверсної кінематики можуть бути використані 

аналітичний (геометричний) та числовий методи. Для запропонованої 

кінематичної схеми (рис. 1б) була побудована математична модель вирішення 

задачі інверсної кінематики на основі аналітичного методу. Для побудови такої 

моделі був використаний метод кінематичної декомпозиції, що полягає у 

розділені задачі розрахунку кінематики на дві: визначення позиції та орієнтації [2]. 

Таким чином в роботі побудовано та виконано моделювання прямої та 

інверсної кінематики колаборативного робота маніпулятора. 
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Сьогодні в крановому господарстві склалася ситуація, коли чимала 

кількість мостових і козлових кранів знаходяться або в непрацездатному стані, 

або зношені практично повністю. Нерідкі ситуації, коли механізми крана 

експлуатуються без обслуговування і планового ремонту до повного зносу. 

Зрештою, настає момент, коли необхідний або капітальний ремонт, або 

модернізація вантажопідйомного крана. 

Можна виділити кілька рівнів модернізації. 

Перший – найбільш простий варіант – передбачає модернізацію 

одиночного електроприводу, наприклад, електроприводу механізму підйому, з 

метою розширення діапазону регулювання швидкості. Решта електроприводів 

крана не модернізується. У таких випадках, як правило, повністю 

використовується вже встановлене на крані обладнання. Додатково 

встановлюється комплектний пристрій (шафа, оснащена системою вентиляції 

та опалення) з перетворювачем частоти (ПЧ), який управляється за логічним 

входом від існуючого командоконтролера. 

Другий – більш складний варіант – модернізація всіх електроприводів 

крана. У цьому випадку також бажано зберегти встановлені електродвигуни, 

кінцеві вимикачі та максимально використати кабельні траси. Існуючі пристрої 

управління і введення повністю демонтуються, а натомість встановлюється 

комплектний пристрій з ПЧ і необхідним обладнанням введення та захисту. Для 

управління ПЧ використовується програмований контролер. Існуючі 

командоапарати в кабіні оператора демонтуються, а натомість встановлюється 

крісло-пульт з малогабаритними командоконтролерами (джойстиками). 

Третій варіант є найбільш дорогим і передбачає повну заміну 

електрообладнання та кабельних трас. При цьому встановлюються нові 

електродвигуни, як правило, спеціально спроектовані для роботи з ПЧ. Такі 

двигуни мають посилену ізоляцію, ізольовані вальниці, а також датчики 

швидкості, вбудовані гальма, датчики температури та ін. Слід відзначити, що 

сучасна вітчизняна промисловість тільки освоює виробництво таких 

електродвигунів в крановому виконанні. 

Управління електроприводами і захист такого крана здійснюється від 

програмованого контролера, який пов’язаний з усіма пристроями 

(перетворювачами, апаратами командними, кінцевими вимикачами та 

датчиками) за допомогою комунікаційної шини. Найчастіше такі крани є 
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складовими елементами автоматизованого виробництва і управляються від 

системи верхнього рівня. Такій модернізації доцільно піддавати 

перевантажувальні та технологічні крани, що інтенсивно працюють. При цьому 

істотний економічний ефект досягається завдяки підвищенню продуктивності, 

збільшенню ресурсу механічного обладнання та економії електроенергії. Таким 

чином, застосування ПЧ при модернізації кранових електроприводів дозволяє 

успішно вирішувати всі поставлені при розробці проекту завдання. 

Отже, практичний ефект від модернізації крана із застосуванням ПЧ 

полягає в: більш плавній роботі механізмів і, як наслідок, в заощадженні 

механічного ресурсу крана; енергозбереженні, що сягає, за деякими оцінками, 

60 %; адаптації швидкості приводів до кожного конкретного технологічного 

процесу; підвищенні продуктивності крана; зменшенні витрат на технічне 

обслуговування крана. 

Ще однією важливою, на наш погляд, перевагою ПЧ є можливість 

використання в приводах механізму пересування моста та вантажного візка 

загальнопромислових електродвигунів з короткозамкненим ротором серій АІР і 

5АІ, які коштують набагато дешевше спеціальних кранових електродвигунів з 

фазним або короткозамкненим ротором серій MTF і MTKF. 

Відмінною особливістю сучасного етапу розвитку кранових 

електроприводів є значне розширення застосування частотно-регульованого 

приводу. Крановий привід з асинхронним двигуном з короткозамкненим 

ротором при живленні від перетворювача частоти (ПЧ) має високі енергетичні і 

експлуатаційні показники завдяки: поліпшеним динамічним характеристикам за 

допомогою плавного пуску і зупинки механізмів; великому діапазону 

регулювання, високій точності підтримання швидкості шляхом адаптації ПЧ до 

характеристик двигуна і досконалим алгоритмам векторного управління, що 

дозволяє реалізовувати як розімкнуті, так і замкнуті системи регулювання 

швидкості кранових механізмів; істотному скороченню споживаної 

електроенергії через відсутність пускових стрибків струму, вимиканню реостатів 

при регулюванні швидкості, зниженню споживаної з мережі реактивної 

потужності і можливості повернення енергії в живильну мережу за допомогою 

рекуператорів; підвищенню надійності кранових приводів за допомогою 

вимиканню швидкозношуваної релейно-контакторної апаратури. 

Таким чином, незаперечні переваги застосування ПЧ в модернізованому 

крановому електроприводі дозволяють вийти на новий технологічний рівень 

експлуатації вантажопідійомних кранів і вирішити безліч раніше нездійсненних 

завдань. 
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Подальший розвиток вантажопідйомних кранів пов’язаний з підвищенням 

їх вантажопідйомності, підвищенням робочих швидкостей, вдосконаленням 

механізмів, приладів безпеки, застосуванням нових матеріалів. 

Підвищення  продуктивності  кранів  призводить  до  зростання  

динамічних  навантажень,  збільшенню  динамічних  помилок  в  законах  руху  

робочих  органів  і  тим  самим  викликає  необхідність  проведення  усебічного  

динамічного  аналізу  машини  на  стадії  її  проектування  [1].  Таким  чином,  

останнім  часом  значно  зросла  зацікавленість  до  використання  систем  

автоматизації  проектування,  конструювання  і  технологічної  підготовки  

виробництва.  Це  викликано,  передусім,  необхідністю  забезпечення  високих  

експлуатаційних  характеристик  кранів  –  при  одночасному  скороченні  

ресурсів  необхідних  для  їх  серійного  виробництва  і  експлуатації,  при  

підвищенні  міри  обґрунтованості  технічних  рішень,  що  приймаються,  

особливо  на  ранніх  стадіях  проектування,  що  реально  здійснено  лише  на  

основі  наскрізної  автоматизації  проектно-конструкторських  і  технологічних  

робіт  [2]. 

Аналіз показує, що основними тенденціями, напрямами розвитку й 

удосконаленнями вантажопідйомних кранів за кордоном є: 

- використання високоміцних матеріалів металевих конструкцій;  

- продовження терміну служби кранів шляхом реконструкції і 

модернізації;  

- частотне регулювання швидкостей механізмів спільне з коробкою 

передач;  

- оснащення кранів різним навісним устаткуванням; 

- оснащення кранів, особливо тих, які працюють на складах промисловості, 

устаткуванням, що дозволяє кранам працювати в автоматичному режимі. 

Темпи  оновлення  підйомно-транспортного  устаткування  останніми  

роками  знаходилися  на  украй  низькому  рівні,  значна  частина  парку  

вантажопідйомних  кранів  виробила  свій  ресурс  і  вимагає  заміни,  

капітального  ремонту  або  модернізації.  Основними  роботами,  

спрямованими  на  модернізацію  підйомно-транспортних  машин  являються  

заміна  застарілих  механізмів  кранів  на  сучасні,  такі,  що  забезпечують  

високу  плавність  пуску,  регулювання  швидкостей  в  широких  межах.  Нині  
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завдання  отримання  високої  плавності  регулювання  досягається  шляхом  

вдосконалення  програм  мікроконтролерів,  апаратів  управління  і  

оптимізацією  параметрів  механізмів  пересування  [3,4].  Іншими  словами,  

підвищення  ефективності  роботи  механізмів  крана  дає  можливість  

максимально  ефективно  використати  силові  і  швидкісні  можливості  крана. 

Відповідно  до  вищевикладеного  необхідно  вирішувати  задачу  

визначення  раціональних  параметрів  механізму  пересування  крана,  які  

забезпечували  б  реалізацію  ідеального  перехідного  процесу.  У  свою  чергу  

ідеальний  перехідний  процес  пересування  мостового  крана  

характеризується  тим,  що  деякі  основні  величини  такі  як:  максимальна  

амплітуда  відхилення  вантажу;  максимальне  динамічне  навантаження  на  

металоконструкцію;  інтенсивні  пружні  коливання  в  приводі  і  

металоконструкції  при  роботі  електродвигуна  на  нестійкій  гілці  механічної  

характеристики;  час  розгону  і  деякі  інші  приймають  найбільш  прийнятні  

значення.  

При  проектуванні  механізмів  переміщення  кранів,  виникає  завдання  

вибору   оптимальних   швидкостей   руху   крана   і   вантажу,   які  

забезпечували  б  максимальну  швидкодію  при  високій  якості  перехідних  

процесів. 

Вивчення  цього  питання  виявило  той  факт,  що  частина  теоретичних  

питань  дослідження  кранів  вимагає  подальшого  розвитку.  Так  дослідження  

динамічних  характеристик  вантажопідйомних  кранів  в  період  розгону  

дозволить  встановити  вплив  різних  чинників  на  перехідні  процеси  і,  отже,  

здійснювати  раціональне  проектування,  а  так  само  розраховувати  критерій  

оптимізації  перехідних  процесів  –  тобто  визначати  оптимальні  

характеристики  [1].  Особливу  актуальність  набувають  питання  розробки  

систем  автоматизації  проектування  механізмів  кранів  і  науково  

обґрунтованих  інженерних  методик  для  дослідження  експлуатаційних  

характеристик  кранів. 

 
Список літератури: 

1. Герасимяк  Р.  П.  Динамика  асинхронних  электроприводов      кранових  

механизмов  /  Р. П.  Герасимяк.  –  М.:  Энергоатомиздат, 1986.  – 168 с. 

2. Забалуев  И.  Новая  жизнь  старых  изделий:  модернизировать  стало легче / И. 

Забалуев, А. Алехин, С. Розинский // CAD master. – 2008. – № 42. – С. 38-40. 

3. Борисов Ю. М. Электрооборудование подъемно-транспортных машин / 

Ю. М. Борисов. – М.: Машиностроение, 1971. – 375 с. 

4. Гаврилов М. А. Интегрированные системы. Современные тенденции в развитии 

систем автоматизированного проектирования / М. А. Гаврилов // Приборы и системы 

управления. – 1979. – № 1. – С. 3-8. 



ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2019 594 

УДК.621.791 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

ЧЕНЬ ЦЗЕ
 1*

, І. В. КАСЬЯНЕНКО 
2 

 
1
 магістрант кафедри зварювання, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
 аспірант кафедри зварювання, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

 

Значна кількість паропроводів, що експлуатуються в умовах повзучості, 

відпрацювала свій парковий ресурс. Результати досліджень дозволяють 

стверджувати, що механічні властивості металу паропроводів здебільшого 

відповідають вимогам нормативної документації. Відповідність вимогам 

зумовлена тим, що паропроводи експлуатуються при більш низьких 

температурах, ніж ті температури, які були враховані при їх проектуванні. 

Водночас відомо багато випадків коли паропроводи пошкоджуються при їх 

напрацюванні понад 250000 год. Кожне пошкодження зумовлює створення 

аварійної ситуації і його попередження надається винятково важливим. 

При визначенні надійності і залишкового ресурсу експлуатації 

паропроводів слідує брати до уваги наступне – вихідна структура зварних 

з’єднань деградує, що залежить як від її стану, так і від прояву відповідних 

факторів (наприклад, перегрівів) в процесі експлуатації. Пуски і зупинки 

енергоблоків викликають появу в металі температурних напружень, що 

зумовлено прогріванням і охолодженням металу паропроводів, які мають 

товщину стінки більшу, ніж 40 мм. 

Температурні напруження залежать від теплообміну по периметру труби, 

який повинен бути рівномірним. Наявність нерівномірного прогрівання може 

привести до випадків, коли напруження будуть більшими ніж характеристики 

міцності паропроводів, що зумовлює їх прискорене руйнування. Утворення 

деформації паропроводу, як ефекту температурної нерівномірності, викликає 

появу місць, де накопичується конденсат. Наявність локальної концентрації 

конденсату на внутрішній поверхні паропроводів, що експлуатуються в умовах 

повзучості, супроводжується його здатністю впроваджуватися в глибину стінки 

паропроводу. Ця здатність характеризується наявністю відповідного 

структурного стану паропроводу. Поява наведеного фактору може викликати 

відхилення від горизонтального положення паропроводу і зумовити наявність 

вібрації і навіть гідроудару. До експлуатаційних факторів, що викликають 

пошкодження паропроводів, відносять: розміри трас по довжині; 

невідповідність типу опор тим, які спроектовані; зміщення паропроводів на 

опорах; дефекти, допущені при ремонті і монтажу паропроводів; наявність 

додаткових поза проектних відділень від паропроводів; відхилення від 

проектного розташування важкої запірної арматури; наявність під тепловою 

ізоляцією перешкод теплопровідності.
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Установки погружных центробежных насосов являются одним из 

основных видов техники добычи нефти в мире.  

Однако они нуждаются в дальнейшем техническом совершенствовании, 

которое позволило бы обеспечить рост эффективности их использования в 

нефтяной отрасли. 

В установках погружных центробежных насосов (УЭЦН) в качестве 

привода используется асинхронный электродвигатель ПЭД. 

При эксплуатации УЭЦН с таким электродвигателем в определенных 

режимах отбора жидкости из скважины возникают некоторые технологические 

проблемы, которые приводят к существенному снижению ресурса 

оборудования. Практически исчерпаны возможности дальнейшего повышения 

энергетической эффективности работы УЭЦН с асинхронными ПЭД. 

Серьезным недостатком асинхронных приводов является необходимость 

обеспечения требуемой скорости охлаждения двигателя. Эти ограничения 

требуют при освоении скважин после их ремонта останавливать двигатель 

через каждый час работы на два часа для остывания, что затягивает процесс 

освоения. 

Высокий перегрев двигателя не позволяет успешно эксплуатировать 

скважины с малой и нестабильной подачей. 

Особенно опасна для двигателя его работа при течи в трубах или при 

работе без подачи, когда в результате отсутствия потока жидкости 

относительно корпуса двигателя он перегревается и происходит пробой 

изоляции. 

Другой причиной пробоя изоляции является нарушение в работе токовой 

защиты. В некоторых случаях, когда асинхронный ПЭД недогружен, разница в 

токе холостого хода и рабочего тока столь незначительна, что не удается 

правильно настроить защиту по минимальному току. В результате в различных 

нештатных режимах (влияние газа, слом вала и др.) установка не отключается и 

через некоторое время происходит пробой изоляции. 

Пуск асинхронного электродвигателя сопровождается существенным 

ростом токовых и динамических нагрузок на двигатель, кабель, сочленения 

узлов установки. Это приводит к преждевременному выходу из строя 

электрооборудования и даже аварийным «полетам» установки или ее узлов. 

http://www.kpi.kharkov.ua/rus/department/tehnologiyi-zhiriv-ta-produktiv-brodinnya/
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Создание погружных асинхронных двигателей с частотой вращения менее 

1000об/мин практически невозможно, да и двигатель с частотой вращения 

1000об/мин удалось создать мощностью только 16кВт, так как большая 

мощность требует перехода на секционные двигатели, что увеличивает их 

стоимость и снижает надежность. Поэтому основным двигателем для привода 

винтовых насосов остается 4-хполюсный двигатель с частотой вращения 1500 

об/мин. В последние годы за рубежом и в Украине ведутся работы по 

снижению частоты вращения двигателя за счет установки редуктора. 

Многие проблемы можно избежать путем создания установок погружных 

центробежных насосов с приводами на основе вентильных электродвигателей. 

Вентильные электродвигатели не являются изобретением последних лет, 

тем не менее, их широкое использование стало возможным только на базе 

последних достижений в области микроэлектроники, силовой электроники и 

программных средств управления. 

В нефтедобывающем оборудовании приводы на основе вентильного 

электродвигателя до последнего времени не использовались.  

Привод состоит из погружного электродвигателя типа ВД и специальной 

станции управления. 

Диапазон регулирования частоты вращения электродвигателя – 

500÷3500об/мин. 

Электродвигатель ВД имеет высокую степень унификации с 

электродвигателем типа ПЭД. В нем применены материалы, комплектующие 

изделия и отработанные технические решения, которые используются в 

асинхронных электродвигателях ПЭД. 

Регулируемый вентильный привод позволяет также изначально выбрать 

частоту вращения насоса, при которой будет обеспечена более эффективная 

работа ЭЦН в скважинах с низким пластовым давлением, высоким газовым 

фактором, высокой вязкостью продукции, большим содержанием механических 

примесей и других осложняющих факторах. Новая частота вращения может 

снизить вероятность возникновения резонансных явлений в установке, 

являющихся одной из причин самопроизвольного их расчленения в процессе 

работы. 

Большинство установок эксплуатируются в диапазоне частот вращения 

2200-3100об/мин, что позволяет поддерживать оптимальный режим 

эксплуатации системы «насос-пласт». Регулирование подачи за счет частоты 

вращения взамен штуцировання и высокий КПД вентильного электропривода 

позволяют снизить энергопотребление при эксплуатации УЭЦН. 

Снижение энергопотребления на одну скважину при замене в УЭЦН 

асинхронного электродвигателя ПЭД32 на вентильный составляет 39000кВт-

час/год. 

Появление на рынке нефтяного оборудования низкооборотных приводов 

УЭВН значительно расширит географию использования погружных винтовых 

насосов. 
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Вивчення  процесу  перекосів  становить  інтерес  із  погляду  з'ясування  

додаткових  навантажень  на  металоконструкцію  крана,  його  ходову  частину  

й  підкранові  колії. 

Перекіс  має  складну  природу,  виникає  як  результат  зв'язаних  між  

собою  процесів  і  впливає  на  перерозподіл  навантажень,  які  діють  на  

конструкцію  й  механізми  крана. 

Перекіс  сприяє  зносу  ходових  коліс  і  підкранових  колій;  додатковому  

опору  руху;  навантаженню  на  елементи  металоконструкції  та  механізм  

пересування,  а  також  на  підкранові  конструкції. 

Першою  причиною  появи  перекосу  є  розходження  між  вертикальними  

силами  й,  як  наслідок,  між  опорами  руху  ходових  коліс,  наслідком  яких,  

у  свою  чергу,  стають  різні  моменти  моторів  і  різні  числа  обертів  моторів.   

Це  приводить  до  обмеженого  елементами  системи  орієнтації  напрямку  

руху  крана  випередженню  однієї  несучої  кінцевої  балки  стосовно  іншої  і  

тим  самим  до  виникнення  горизонтальних  сил  і  деформацій  несучої  

конструкції  крана. 

Другою  причиною  виникнення  перекосу  є  погрішності  у  вигляді  

коливань,  що  визначають  напрямок  руху  крана  параметрів  ходового  

механізму  в  рамках  полів  допуску  й  зношування.  Визначальними  

величинами  впливу  є  перекоси  ходових  коліс  або  ж,  відповідно,  осей  

ходових  коліс,  розходження  в  діаметрі  ходового  колеса  й  у  нахиленні  

(нахилі)  графічних  характеристик  двигуна,  а  також  відхилення  рейка  

підкранової  колії  від  номінального  (заданого)  положення.   

Виникаючі  через  вплив  цих  величин  у  крані  й  підкрановій  колії  

горизонтальні  сили,  діють,  насамперед,  у  напрямку,  поперечному  до  

напрямку  руху  крана  й  мають  значення,  які  є  визначальними  для  

розрахунку. 
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На сьогоднішній день в конструкції багатьох автомобілів 

використовуються багатодискові зчепленням як в складі зчеплення так і 

елементами коробки передач. Застосування багатодискової муфти значно 

підвищили показники динаміки розгону автомобіля, знизили витрати палива, 

дозволили передавати обертальний момент без розриву потоку потужності. 

В конструкції багатодискової фрикційної муфти використовується барабан 

з пакетом фрикційних дисків, який стискається поршнем під дією напору 

гідравлічної рідини. Після стискання фрикційний пакет упирається в стопорне 

кільце, яке розміщене і зафіксовано на торці барабану. Аналіз даної конструкції 

показав, що в робочому стані при передачі моменту опорний диск фрикціонів, 

рух якого обмежений стопорним кільцем може деформуватися сумісно з 

ведучими та відомими фрикційними дисками [1]. Перекіс дисків може 

призводить до нерівномірного їх навантаження, підвищенню буксування. 

Таким чином може спостерігатися зниження показників ефективності роботи 

багатодискової муфти, що може привести до суттєвому скороченню ресурсу.  

Для вивчення і досліджень проблеми за допомогою МКЕ було розглянуто 

нова конструкція барабану і розроблено 3D-моделі цих муфт (рис. 1). 

Відмінність конструкції полягає у виготовленні барабану зі стінкою, яка буде 

служити жорсткішим упором для пакету фрикційних дисків в робочому стані. 

 
Рис. 1 – Варіанти конструкцій багатодискових муфт 
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