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ANALYSIS OF AN ORGANIZATION CONFIDENTIAL INFORMATION LEAKAGE 
IN SOCIAL NETWORKS WITH MACHINE LEARNING TECHNIQUES

Keywords: DLP systems; machine learning; classifier; bag-of-words.

Introduction. Increasingly, enterprises reveal insider actions, which cause great 
damage to the reputation and future of a company. Employees send confidential data using 
social networks. There are several ways to solve this problem: a ban on social networks at the 
enterprise and purchase of DLP systems.

Current policy of private enterprises is generally aimed at different ways of com-
munication with customers: e-mail, phone, social networks, help-desk systems etc. Such a 
method allows the company to adjust to the customers thereby increasing the number of 
them.

The disadvantage of DLP systems lies in the fact that for correct operation a spe-
cialist must manually enter every word to which the system will respond into the database. 
Firstly, it takes a lot of time. Secondly, the amount of data is quite large, and therefore it re-
quires additional space to store. Another feature is the considerable cost of the product and 
its set-up for the work of a particular enterprise. Large companies can afford to buy rather 
expensive software, but it cannot be said about small and medium-sized enterprises.

The solution presented in the article is to apply machine learning, that is, the meth-
od by means of which information forming the basis of future situations independent fore-
casting shall be entered into the computer. Further it is possible to extend the capabilities of 
software by adding control attachment modules: graphics, audio, and so on.

Analysis of existing solutions. After analyzing the three products that occupy 
leading positions on the Russian IT market, the authors made a consolidated comparative 
table (Table 1).

Developers of Zecurion Zgate in the description of the product indicate that they 
use «SmartID» – technology that self-learns and decides whether information belongs to a 
particular class. But then they mention that data must be manually filled out and modified 
in the table.
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The present solution has the advantage in several options:
• a new approach to the problem – machine learning;
• semiautomatic filtering database – specialists serving the product will not have 

to make a base of words, they will only need the initial training of the classifier, 
as a result of which the system will detect confidential information with a given 
probability.

Machine learning in security systems. Machine learning is currently the fastest 
developing method of predicting the state of the system for specific tasks. Its advantage is the 
full or partial automation of decision-making, resulting in fast processing of large amounts 
of information and selection of common characteristics for specific object classes.

The article deals with the problem of classification including two classes: one class 
contains sensitive data and the other does not. To teach the classifier to make decisions the 
intervention of teachers – experts who will mark messages in advance – is necessary.

For the machine to accept a message for further processing, it is necessary to pres-
ent data in some definite form. This problem is solved by the bag-of-words [4] method, be-
ing a simple yet effective way to present the text.

For each specific task one must choose the classification method most accurately 
predicting the system status. It is rather a positive characteristic, as each system is unique 
and has very different properties.

Machine learning can be presented as a process of finding an unknown solution 
rule (or an unknown target function) according to some initial information that is usually 
incomplete.

Methods
Data preparation. First, it is necessary to collect messages for learning and testing 

of classifiers. In the present case, 956 messages from different social networks were taken. To 

Table 1 
Comparative table

Options
Infowatch traffic 
monitor [1]

Zecurion Zgate [2]
Jet 
infosystems-
Dozor [3]

Authors’ 
solutions

A separate module 
for control over 
social networking 
sites

– + – +

Confidential 
information search 
method

Linguistic 
analysis;
«Digital prints»;
Template parser

Linguistic analysis;
«Digital prints»;
Template parser;
Filtering by attributes;
Analysis of transliterated 
disguised messages;
Intelligent SmartID 
system;
Analysis of image files

Word lists;
Digital prints;
Digital IDs;
Search in the 
archive

Machine learning

Base of filtering Manually Fully automatic Manually Semiautomatic
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continue further work it is necessary to determine whether each message contains confidential 
information. To do this, one needs to set up an expert group of competent employees in order 
to achieve an objective solution. Messages for each class are stored in different files, where 
the beginning of a new message is the following paragraph. After the messages are manually 
classified, it is necessary to make them machine-readable. For this the bag-of-words method 
will be used. After the messages had been read, it is necessary to remove numbers and special 
characters from each message and to write each message into dataN list [] so that every word 
was a separate element of the list of data [i]. The next step is to normalize the words (reduction 
to the initial form), which is done after the removal of stop words (words with a high degree 
of occurrence in the text, but with small informative value). The list of such words for each 
language is already defined; the last thing to do is to write it into a file. The last step is to vector 
posts. For each message a vector of word frequencies and a classification tag are got: true, if the 
message contains sensitive data (i.e. reports from «Da.txt» file) and false if the message does 
not contain it (from «Net.txt» file). All the words after the training sample normalization pro-
cedure and the removal of stop words are recorded intothe frequency vector of words. Next, 
it is necessary to combine the received vectors and the classification labels in a list of the form 
[[vector1, bool], [vector 2, bool], ..., [vector N, bool]] (Figure 1).

There are many different classifications. In practice, in order to identify which one 
is more effective, it is necessary to train and test each and then compare the results.

Execution
First it is necessary to divide posts into a training sample and a test sample. This 

step is performed using scikit-learn library, namely CrossValidation () function. Four sets 
(X_train, X_test, y_train and y_test) will be created. X_train contains a list of training sam-
ple vectors, y_train – label classification. The same division is made for the test sample.

Figure 1 – The result of messages pre-processing
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The next step is training the classifier. Sets X_train and y_train are applied to the 
function input, and then the function sets the relationship between the vectors and labels 
and is prepared for further decision-making.

The fourth stage is testing the algorithm. Only the set X_test is applied to the func-
tion input. As the result of processing the algorithm will give a vector of Boolean values   that 
need to be compared with y_test – labels defined by experts for these messages.

These two steps are performed using the same scikit-learn library and functions for 
each algorithm:

a) NearestNeighbors () (nearest neighbors method);
b) GaussianNB () (Naive Bayes classifier);
c) DecisionTreeClassifier () (decision tree);
d) LinearSVC () (support vector machines);
The numerical quality metric is necessary in order to make a decision what kind of 

classifier is better at work.
In the simplest case, this metric can be a part of the documents according to which 

the classifier made the right decision: Accuracy = P * N
where P is the number of documents according to which the classifier made the 

right decision, and N is the size of the training sample.
However, this metric has one feature that needs to be taken into account. It assigns 

equal weight to all documents that may not be correct if the distribution of documents in the 
training set is strongly biased toward any one or more classes. In this case, the classifier has 
more information on these classes and, accordingly, within these classes, it will receive more 
adequate solutions. In practice, this leads to the fact that there is accuracy of about 80%, but 
within a particular class classifier works defining correctly less than 1/3 of all documents.

One way out of this situation is to train a classifier on a specially prepared, balanced 
package of documents.

Another solution is to change the approach to a formal quality assessment.
Accuracy (precision) and completeness (recall) are the metrics that are used in the 

assessment of most of the data mining algorithms. Sometimes they are used on their own, 
sometimes as the basis for derived metrics, such as F-measure or R-Precision.

The accuracy of the system within the class is a part of the documents really belong-
ing to this class relative to all the documents that the system referred to this class. Complete-
ness of the system is the proportion of the found by the classifier documents belonging to 
the class with respect to all documents of this class in the test sample.

These values   are readily calculated on the basis of the contingency table, which is 
prepared for each class separately (Table 2).

The following table provides information about how many times the system has taken the 
correct and how many times the wrong decision on the documents of a specified class. Namely:

Table 2 
Сontingency table

Category
Expert review

Positive Negative

System evaluation Positive TP FP
Negative FN TN
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• TP – true-positive decision;
• TN – true-negative decision;
• FP – false-positive decision;
• FN – false-negative solution.
Then, the accuracy and completeness are defined as follows: Precision = TP / (TP 

+ FP); Recall = TP / (TP + FN).
Experiment
It is impossible to determine in advance which of the algorithms is the most suit-

able for a particular situation. It is therefore necessary to prepare training and test samples, 
to train each classifier and to do a control check. Then one should compare the results and 
choose the algorithm that makes fewer errors.

Bayesian classifier made the right decision in 294 cases out of 464  from the test 
sample messages. This represents 56.3% of the total. The measure of accuracy is 80.1%. The 
measure of completeness is 59%.

The classifier based on the method of support vectors made the right decision in 
383 cases of the same number of test messages, accounting for 74.7%. The measure of ac-
curacy is 75.3%. The measure of completeness is 67.6%.

The tree algorithm made the right decision in 176 cases that is 44.3%. The measure 
of accuracy is 68.9%. The measure of completeness is 55.8%.

The worst result was shown by the method of nearest neighbors – 168 correct an-
swers, 40.4%. The measure of accuracy is 66.6%. The measure of completeness is 56.2%.

Factors that influence the result can be:
a) Insufficient number of posts for training;
b) Non-optimal parameters of the function that implements the classification al-

gorithm;
After repeated changes of function parameters the result for support vector in-

creased and amounted to 75.3%. The measure of accuracy is 76.8%. The measure of com-
pleteness is 68.8%. For Bayesian classifier it is 57.4%. The measure of accuracy is 81.7%. The 
measure of completeness is 61.9%.

Methods of the decision tree and nearest neighbors did not exceed 44%.
The comparison results are presented in Table 3.

Table 3 
Comparison of work of different methods

Method
Bayesian 
classifier

Support vector 
machine

Decision tree
Nearest neighbors 
algorithm

Basic indicators of correct 
answers 56,3% 74,7%. 44,3%. 40,4%.
Measure of precision 80,1% 75,3% 68,9% 66,6%
Measure of completeness 59% 67,6% 55,8% 56,2%
Performance after the 
change of function 
parameters

57,4% 75,9 % 43,2% 42,9%

Measure of precision 81,7% 76,8% 69,1% 66,8%
Measure of completeness 61,9% 68,8% 56,3% 57,3%
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Conclusion
The method of support vectors was selected practically. It will be used in a test or-

ganization for detecting confidential information in posts.
The basic requirement for the administration of the organization is to block all 

messages that contain confidential information, and the fact that part of the message not 
containing such information will also be blocked. Accordingly, the software product should 
be improved by increasing primarily the measure of completeness.

The results are largely dependent on the training and test samples. For each organi-
zation the experiment will be repeated on the basis of its selected optimal classifier. There-
fore software is configured individually for each company.
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As it is known, smart things are now becoming a part of our everyday life, gradually 
filling all of its areas, starting with smart lights and finishing with big systems of citywide impor-
tance. There are increasingly more smart devices in human life, and their numbers are constantly 
growing; by 2020 it is quite likely that there’ll be several of these devices for every person, and 
their numbers will reach 28 billion[2]. They certainly make a person’s life easier; they let us spend 
time on more important things, replacing human interaction with electronics. However, Internet 
of Things has a few big flaws. Albeit now, when smart things are just starting to become a part 
of our life, these flaws are not especially acute, they will become the primary problems of the In-
ternet of Things. This study examines the main problems of using the Internet of Things and the 
ways to solve them: standardization, communication and security issues.

Traditional OS (iOS, Windows, Android) are not suitable for use with applications 
running on the IoT, which means that there’s also the need to develop ‘typical’ operating 
systems (one or more specialized OS), that guarantee high application performance and 
response to the sensor signal in real-time. Processors for the IoT devices should also be 
specialized. And all of these areas need at least unification, if not standardization. But what 
do they need it for? Let’s assume that the consumer installed a smart ventilation system 
and a heating system. Obviously, both of these systems require temperature and humidity 
sensors, so the most logical option is to use unified sensors for both systems. However, at 
the moment it seems to be possible only if both systems are manufactured under the same 
company/group of developers, as it is quite likely that these systems will use different com-
munication protocols, as well as connection and identification methods.

Communication. The second most important question that is acute even at this 
moment, when the amount of the devices is not as big as it is to be in the future. Besides 
the fact that there’s no unified approach to the organization of the communication to the 
Internet of Things, the variety of devices requires a number of different communication pro-
tocols. Devices (D) must communicate with one another (D2D). Then one needs to gather 
and send the data from these devices to the server (S) infrastructure (D2S). That server in-
frastructure has to share device data (S2S), having the ability to send data back to devices, to 
analysis programs or to people. The following protocols can be distinguished for the solution 
of these tasks in this infrastructure:

• MQTT: a protocol for collecting device data and communicating it to the severs;
• XMPP: a protocol for connecting devices to people, a special case of D2S pattern, 

when people are connected to the server;
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• DDS: a fast bus for integrating intelligent machines (D2D);
• AMQP: a queuing system designed to connect servers to each other (S2S).
Each one of these protocols is widespread. There are at least 10 variants of realiza-

tion of each one of them. In addition, there are other protocols that can be used to connect 
to the Internet devices as there’s no unified standard at the moment. It complicates the de-
velopment.

The most important qualities for the wireless networks that serve smart things are 
efficiency at low speeds, fault tolerance, adaptability, the ability to self-organization, low 
power consumption rate, etc, because such devices have to operate constantly and continu-
ously send signals.

Considering the development potential of the Internet of Things and the forecasts 
of analysts, the problem of addressing devices will quite soon become acute. Sensors, con-
trollers, actuators as well as physical objects which were originally not intended for connec-
tion to the network and for which there’s no unique way of addressing. Everything has to 
be uniquely identified. And it’ll take millions if not billions of various devices and circuit 
boards. In the case of the considered system, the number of devices in it can reach millions, 
as currently there’s no analogue to it, and its minimum configuration consists of three types 
of devices: a modem, a temperature and humidity sensor, as well as one of the automatic 
control systems which is an air conditioning, a window or ventilation.

Security is also a problematic issue. As is the case with any IT systems, crimi-
nals can steal information about users of smart things, but in the case of the Internet of 
Things, these said criminals can also take the devices under their control and cause ac-
tual physical harm. As an example, there was the case when researchers shown how one 
can take a car under his or hers control by hacking into a Jeep on-board communication 
system. The fact that this was not a single example has been documented in a study of 
PT & CLWG [3]. Court experts pointed out that the products of many car manufactur-
ers can be hacked into.

First of all, a strict identification system is required for safety reasons: any device 
should not only be uniquely linked to a single system user, but the possibility of unauthor-
ized access to the different system components itself should be excluded.

But are there ways to solve these problems? There’s no single approach, but there are 
some solutions that can be distinguished from the others as the most successful.

In case of identification, the most affordable option at the moment is the usage of 
MAC-addresses, built into circuit-boards by manufacturers, but because of the large amount 
of devices, quite soon they won’t be enough. IPv6 protocol provides more opportunities, 
and physical objects can be identified using RFID-tags, radio beacons, optical tags (e.g. bar-
codes) and others.

At the moment, the best way to resolve the communication issues is the usage of 
AllJoyn protocol. This protocol is an open source, designed for interaction between applica-
tions, devices and users via one type of network, regardless of device type [1]. Thus, it solves 
the aforementioned problem of using multiple different protocols by replacing them with a 
single one. The protocol provides a special layer of abstraction that allows devices and ap-
plications to offer themselves as a provider of certain services and find other devices and 
applications without using any additional hardware and specialized servers. It also solves 
one part of the standardization issue.
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At the moment, the same means that are used for general security of the Internet 
devices and applications are enough to solve the security issues. All data from the modem to 
the server and vice versa should be sent only over a secure protocol, applications should use 
at least a two factor authentication with the usage of a password and a disposable code which 
are sent to the user’s mobile. In case of the development of such systems, the requirements 
for the password and its reliability should be on one level with banking systems.

As for the problems of standardization, the only thing that can solve them at the 
moment is the existence of agreements between the major manufacturers of smart things 
that also will be accepted by the smaller developers.

Thus, we found out the main problems of the Internet of Things and discussed the 
following ways to solve them:

1. The use of a single communication protocol between devices (AllJoyn, for 
example).

2. The use of IPv6 for devices connected to the Internet, and the use of physical 
tags for devices that are only connected to a modem.

3. The use of secure data transfer protocols.
4. The use of a two-factor authentication.
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VR is like radio or TV at their beginnings: radio was only used to broadcast opera, and 
TV was only used to broadcast theater plays. Slowly, people started to create content specifically 
tailored for these new media.
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Problem statement and its relation to practical-research tasks.
Perhaps, you might recently hear words like “HTC Vive”, “Oculus Rift”, “VR Gear”, 

etc. more often than usually. If you haven’t, you’ll probably hear them soon. That’s because 
humanity’s dreams of creating one’s own reality has come true thanks to various VR hardware 
and VR Tools. So what is VR and what difficulties may Engineer encounter during project 
development?

Subject analysis.
You might think that VR is used only for creating games, but it is much more than 

that, it is used in many other various spheres [1] , like :
Education: VR can be used to simulate some dangerous or unreachable environments 

(inside of the volcano, Mars surface, human brain, etc.), give pupils a real experience of 
witnessing historical events (French Revolution, Apollo 13 mission, Normandy landings, 
etc.). The key feature of VR systems is that they give learners a chance to study subject from 
within, in their own eyes.

Healthcare: Surgeons can practice making operations without using real corpses 
and so improve own skills to reduce the risk or patient’s death during real operations. Also 
we can use VR in mental treatment like rehabilitation or treatment of phobias.

Architecture and Engineering (3D modelling): Using VR gives architects and 
designers more advanced and artistic approach to creating their own unique creations. VR 
tools allow real-time visual object sculpting, like if creating works of clay or gypsum, but 
applicable to any imaginable project.

Engineers will significantly improve their capabilities, having the developed model 
on their fingertips, seeing it’s work at any scale.

Military: VR can be used to train soldiers to deal with combat without throwing 
them into a dangerous environment, giving them a cutting edge in improving their military 
skills in conditions, maximally approximated to real.

Space: Using VR for astronomical purpose is like visiting an interstellar planetary. 
Just imagine all discovered stars and planetary systems on your palm. All touchable, all 
configurable, all around you.
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Entertainment: The maximum immersion into the game, movie or TV show can’t 
be overrated. It’s like having all your child dreams of becoming a spaceman, a wizard, a 
supersoldier, well, anyone, actually come true. The potential of VR in entertainment is 
inexhaustible.

Formulation of research objectives.
So, perhaps you want to create your own VR project? There are quite a lot of tools 

allowing you to do so: MS Visual Studio 2015, Unity Engine [5] , Windows 10 SDK, ALPS-
VR, FIBRUM SDK, Unreal Engine VR Editor [7].

Generally, it’s like developing a computer game, but not quite that simple. Like 
creating first movies, or first radio broadcasts, creating VR projects is a thorny path. For 
a lot of people, VR is quite simple: “add the Oculus Rift plugin in your application and 
it’s over” , but VR is much more complex than that. Our brain has evolved for millions 
of years to perceive the natural reality. Creating a virtual reality that our brain can accept 
subconsciously during the whole experience is the biggest challenge of VR.

Interactions with a 3D/VR world is more complex than it seems. There are even 
several scientific conferences dedicated to this sole topic: 3D User Interfaces (3DUI) , Spatial 
User Interfaces (SUI). The main problem is that you don’t have access to a regular keyboard 
or mouse. The second problem is that interacting in 3D is a hard ergonomic problem!

There are multiple ways of interacting in VR: Navigation in an environment, 
Selecting and manipulating an object, Menus and graphical user interfaces (GUIs), Entering 
numbers and text.

All those tasks can be accomplished in a lot of different ways which depend on a 
particular application, hardware and even user! Think of the navigation: it can be done with 
a simple joystick, by pointing a particular destination in space with a hand-held device, by 
saying out loud the destination, by walking in place, by gestures, by looking at it, by picking 
it on a map… Knowing which interaction technique to use in which context requires a 
strong expertise.

When dealing with high-end VR systems there are more specific issues [2] :
– computing the correct perspective depending on the position of the user;
– displaying different types of stereoscopy (active, passive, autostereoscopic, side-

by-side etc.);
– managing multi-screens and/or multiple graphics cards;
– managing multiple computers and the synchronization of the application 

(Framelock), display of new images (Swaplock) and display of stereoscopic images 
(Genlock);

– managing the warping and blending of several projectors projecting on a non-
planar surface;

– haptics force-feedback;
– and many more other issues, depending on your project.
Running on different VR hardware is another problem: when your application is 

finished, you might want to run it on a different hardware: You might have created your 
application for the Oculus Rift and want to try with another HMD, or maybe a stereoscopic 
wall or a Cave.

Short list of most used hardware: Oculus Rift [3] , Playstation VR, HTC Vive [6] , 
Samsung Gear VR [4] , LG 360 VR, Google CardBoard



18

Zbiór artykułów naukowych.

Then you have to modify your application to take into account the new trackers, the 
new screens (by managing the virtual cameras and viewports), the cluster synchronization. 
You will also probably need to modify the interactions, because you don’t necessarily have a 
perfectly equivalent hardware, or tracking volume.

Deploying your application on VR systems can prove to be a very difficult and time 
consuming task.

Conclusions.
In conclusion we must say, that whatever type of VR project you’re going to create, 

you should:
1. Decide what tools to choose, depending on purpose (Game Engine or IDE, SDK)
2. Decide what hardware you application will run on
3. Work on specific navigation options.
4. Work on display and sound options, depending on hardware and system type.
Working with VR might seem quite difficult, but you should remember, that you’re 

the pioneer of VR, the new Columbus, who will bring new worlds to life, and that you’ll be 
the one, pushing VR forward, so everyone could visit other worlds.
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The given work is devoted to the dilemma of choice between different protocols that 
provide functions to upload, download and delete files, create and delete directories, read direc-
tory contents, etc. Protocols are considered from the point of view of secure message exchanging, 
because this is one of the greatest problems of the present. As a result of analyzing of the subject 
area theoretical approach is offered.
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Process of communication is a process of exchanging information between two or more 
people, which aim is to provide an understanding of the data. The appearance of computers has 
become a catalyst for the development of this phenomenon and accomplished something that 
previously seemed impossible – an instant, and, most importantly, secure messaging.

FTP service stands for File Transfer Protocol. These services consist of systems of 
file archives, providing storage and forwarding of different types of files. Their popularity 
is due to the speed of large file transfers, which are in the public domain. In spite of that 
it should be noted that the protocol itself has a number of disadvantages. For example, 
while running the Linux platform the protocol requests data to authenticate the user, and 
transmits the information to the server in clear text, which allows the interception of data 
by hackers.

If there is a communication error or an error occurs during the transmission/ re-
ceipt of the file, it becomes unavailable for 15-20  minutes[1]. In addition, there may be 
difficulties with the establishment of FTP-connections, particularly when the server or the 
client is behind a firewall or NAT. All these deficiencies are immaterial, if the guarantee of 
safety issue has low priority. So in case of the transmission of confidential information it is 
necessary to search for an alternative to this protocol.

SSH protocol that stands for Secure Shell was created due to the need to solve the 
security problem[1]. It allows you to log on to a computer over the network, to remotely 
execute commands on it and to copy and exchange files between computers. SSH organizes 
a secure safe connection over insecure channels.

It has enhanced security that prevents listening and replacing the traffic, whether it 
is an email message or file. The provision of security is based on an encrypted connection, 
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server and client authentication, integrity checking of packages and temporary authentica-
tion parameters.

SSH is used by several network protocols in order to increase their safety, because 
some of them do not implement authentication and security by giving it to the base proto-
col, eg, SFTP that stands for SSH File Transfer Protocol – a protocol designed to copy and 
perform other file operations over a reliable and a secure connection[2]. For example, these 
operations are resuming, interrupting transmission and deletion of the file, and the file bind-
ing to its major attributes such as time stamps.

This protocol has a lot of advantages but having only a single connection that is 
always protected and that it has a standard that strictly defines most aspects of operations is 
an undeniable benefit.

FTP over SSH can be mentioned as another example of protocols that use SSH, 
where the conventional FTP-command is “tunneled” by the SSH-connection.

SSH-tunnel is a tunnel created by the SSH-connection and used for encrypting the 
tunneled data. It is mainly used to secure data on the Internet[3]. While forwarding through 
the SSH-tunnel an unencrypted traffic of any protocol is encrypted at one end of the SSH-
connection and decrypted on the other.

It is obvious that both protocols do not initially provide security, giving it to the 
underlying SSH protocol.

It is proposed to take the FTP over SSH (by virtue of its simplicity) as solution of 
security problem, previously “facilitating” it on a number of additional functions. These 
functions in the context of security issues can rather be called pleasant addition than a real 
necessity. For example, ensuring of file resuming after the loss of connection, the ability 
to delete the file, X11 forwarding (access to the graphical user interface of the remote ma-
chine), advanced file compression before sending, and many others, remaining only the 
secure reading and downloading files.

As a result, we obtain the most simplified severe algorithm providing a high level of 
security combined with maximum transmission / receiving files speed.
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Кастеризація є одним із методів аналізу та обробки даних, який широко 
застосовується в археології, медицині, психології, хімії, біології, філології, мар-
кетингу, соціології та інших дисциплінах. Головна задача при проведенні клас-
теризації полягає у розбитті даних на окремі підгрупи  – кластери, що схожі за 
певними ознаками. Ця задача є актуальною через необхідність систематизації ін-
формації, об’єми якої постійно зростають підчас інформатизації різних галузей 
діяльності людства.

Зростання попиту на застосування методів кластерного аналізу поро-
джує зростання їх кількості. Відомі методи кластеризації можливо відносити чи 
до ієрархічнх чи до неієрархічних. У неієрархічних методах, як правило, задають 
кількість кластерів як параметр алгоритму (k-means, PAM кластеризація та ін.) або 
використовують деякі алгоритмічні процедури знаходження їх кількості (CLOPE, 
карти Кохонера та ін.). Ієрархічна кластеризація виконується чи за допомогою по-
слідовного об’єднання кластерів (агломеративні процедури) чи навпаки за допомо-
гою послідовного розбиття кластерів (дивізийні процедури). Однак, не зважаючи 
на велику кількість можливих алгоритмів, результати більшості з них залежать від 
суб’єктивного фактору (наприклад, від початкових налаштувань заданих дослідни-
ком) та не дають оптимального варіанту розбиття.

Одним з алгоритмів, що використовують ефективний підхід для пошуку 
найкращої кластеризації та пошуку інформативних ознак є алгоритм Саричевої Л.В 
[1] . Суть даного алгоритму полягає у поєднанні агломеративного та дивізимного 
алгоритму кластеризації та знаходженні найбільш подібного розбиття при рівній 
кількості кластерів. Це дає змогу побудувати ядра кластеризації і маніпулювати 
даними що не ввійшли до кластерів. Характерною особливістю ієрархічної дво-
направленної кластеризації є автоматичне визначення числа кластерів при досяг-
ненні максимальної схожості між кластеризаціями отриманими за допомогою ди-
візимного та агломеративного алгоритмами. Завдяки цьому вирішується проблема 
пошуку кількості кластерів та знаходиться найкраща кластеризація.

Однак, двонаправлений ієрархічний алгоритм залишає поле для інтерпрета-
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ції, так як вибір дивізимного та агломеративного алгоритму та вибір критеріїв порів-
няння відстані між точками залишаються суб’єктивними. Також алгоритм є доволі 
громіздким для обчислення великої кількості даних.

В нашому дослідженні, була поставлена задача порівняння різних функціо-
нальних ієрархічних алгоритмів, автоматизації попередньої обробки даних з метою 
пошуку кращої функціональної кластеризації та зменшення складності обчислень 
шляхом встановлення границь пошуку.

Алгоритм складається з наступних етапів:
1. Передобробка даних (нормування та центрування даних).
2. Проведення двонаправленої кластеризації. Двосторонній алгоритм роз-

раховує розбиття для агломеративної кластеризації, після чого проводиться розбит-
тя дивізимним алгоритмом, доки кількість кластерів не буде дорівнювати кількості 
кластерів при агломеративному.

3. Розрахунок відстані між побудованими розбиттями кластерів (Мал. 1).
Розбиття вважаються тим кращими, чим більше відстані наближаються до 

нуля. При відстані рівній нулю обидва розбиття співпадають. При відстані рівній оди-
ниці розбиття повністю не співпадають. Стан з меншою відстанню запам’ятовується і 
вважається найкращим.

Викладений алгоритм є циклічним і повторюється до тих пір поки не дійде 
до граничного значення заданого користувачем. За отриманим результатом розрахо-
вуються ядра кластерів за допомогою матриці спільних компонентів (Таб. 1).

Елементи матриці розраховуються за допомогою розрахунку спільних точок 
між кластеризаціями  та  де . Сума елементів матриці повинна-
дорівнювати кількості кластеризуємих об’єктів. Для визначення ядер кластерів ви-
конується порядкове порівняння елементів та визначення максимального елемента 

Таблиця 1.  Матриця спільних компонент

… …

… …

… … … … … …

… …

… … … … … …

… …

Малюнок 1. – Формула розрахунку відстані між розбиттями.
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в рядку[1].
Наступним кроком всі елементи, що не потрапили до ядер, додаються до 

кластерів за принципом найменшої відстані між даною точкою та точкою в кластері.
В пропонованій роботі були реалізовані функціональний агломеративний 

алгоритм за методом одиночного зв’язку та дивізимний алгоритм KRAB. Мірою від-
стані між точками було вибрано Евклідову метрику.

Агломеративний алгоритм складається з наступних кроків:
По перше, данні були розбиті таким чином що кожна точка була віднесена до 

окремого кластеру.
Наступним кроком було знаходження двох точок, що мають найменшу від-

стань одна між одною. Ці точки поєднувалися в один кластер.
Процедура повторюється для всіх точок, при цьому точки, що потрапили до 

одного кластера не порівнюється. При порівнянні точок з різних кластерів, вони зли-
ваються в один більший кластер. Таким чином форми отриманих кластерів можуть 
приймати будь-який вигляд.

Алгоритм KRAB поділяється на 2 етапи. На першому етапі будується граф 
найкоротших відстаней. Всі точки додаються до одного кластера. Знаходяться дві 
найвіддаленіші точки та вибирається одна з них, після чого знаходиться точка 
найближча до ней. Попередня точка відокремлюється у окремий пул, а відстань 
між двома точками запам’ятовується. Цей алгоритм продовжує свою роботу на 
новій точці.

Після побудови графа найменших відстаней проводиться пошук максималь-
ної з мінімальних відстаней. Таким чином, розриваючи зв’язок між цими точками, 
утворюються два нових кластери. Алгоритм продовжує свою роботу в середині но-
вих кластерів, до граничного значення встановленого користувачем.

Алгоритм був реалізований на мові програмування C# з використанням біблі-
отек пакету .NET. Було проведено дослідження на вибірці даних 
, яка має назву «Іриси Фішера». За попередніми даними у вибірці виділяють три клас-
тери. При побудові за допомогою двостороннього алгоритму були утворені три клас-
тери, що задовольняє вхідним даним.

Висновки. Запропоновано модифікацію двонаправленого алгоритму клас-
теризації, який відрізніється підвищеною швидкістю розбиття на групи. Якість 
кастеризації було задовільно протестовано на стандартному наборі даних «Іриси 
Фішера».

Використана література
1. Саричева Л.В. Єдиний підхід до класифікації методів кластеризації та методів 

вибору інформативних ознак // Актуальні проблеми автоматизації та інформа-
ційних технологій. Том 6. Збірник наук. праць. Дніпропетровськ: Вид-во «На-
вчальна книга», 2002. – С.137-144.

2. Воронцов К.В. Лекції по алгоритмам кластерізації і багатовимірного шкалюван-
ня. - www.ccas.ru/voron/download/Clustering.pdf.

3. Огляд алгоритмів кластеризації даних [Електронний ресурс].  – 2010.  – Режим 
доступу до ресурсу: https://habrahabr.ru/post/101338/.

4. Жамбю М. Ієрархічний кластер-аналіз та відповідності. — М.: Финансы и ста-
тистика, 1988. — 345 с.



24

Zbiór artykułów naukowych.

SUB SECTION 3: Information, Computing and Automation.
V.S.Gavrilov

Student  
of Kharkiv National University  

of Radio Electronics,  
Software Engineering Department

Y.G.Derii
Student  

of Kharkiv National University of Radio Electronics,  
Software Engineering Department

Y. S. Novikov
Senior Lecturer  

of Kharkiv National University  
of Radio Electronics,  

Software Engineering Department

QUANTUM RANDOM NUMBER GENERATION ON A MOBILE PHONE

Quantum random number generators (QRNGs) can significantly improve the secu-
rity of cryptographic protocols, by ensuring that generated keys cannot be predicted. However, 
the cost, size, and power requirements of current QRNGs has prevented them from becoming 
widespread. In the meantime, the quality of the cameras integrated in mobile telephones has 
improved significantly, so that now they are sensitive to light at the few-photon level. We dem-
onstrate how these can be used to generate random numbers of a quantum origin.

Keywords: quantum random number generators, mobile phones, security, camera, 
cryptographic keys, sensors.

Quantum random number generators (QRNGs) can significantly improve the 
security of cryptographic protocols, by ensuring that generated keys cannot be predicted. 
However, the cost, size, and power requirements of current QRNGs has prevented them 
from becoming widespread. In the meantime, the quality of the cameras integrated in mo-
bile telephones has improved significantly, so that now they are sensitive to light at the few-
photon level. We demonstrate how these can be used to generate random numbers of a 
quantum origin.

The security of cryptographic protocols, both classical and quantum, relies on the 
generation of high quality random numbers. For example, classical asymmetric key proto-
cols such as DSA, RSA and Diffie-Hellman, use random numbers, tested for primality, to 
generate their keys. Another example is the unconditionally secure one-time pad protocol, 
which needs a string of perfectly random numbers of a length equal to that of the data to 
be encrypted. The main limitation of this protocol is the requirement for key exchange. 
Quantum key distribution offer a way to generate two secure keys at distant locations, but its 
implementation also requires a vast quantity of random numbers.

High quality random numbers are hard to produce, in particular they cannot be 
generated by a deterministic algorithm such as a computer program. To ensure the ran-
domness, and importantly, the uniqueness of the generated bit string, a physical random 
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number generator is required. Of particular interest are quantum random number genera-
tors (QRNGs), which by their nature produce a string which cannot be predicted, even if an 
attacker has complete information on the device.

In recent years image sensors such as the ones found in digital cameras and smart-
phones have improved immensely. Their readout noise is of the order of a few electrons and 
their quantum efficiencies can achieve 80%. Besides their ability to resolve quantum noise 
with high accuracy, image sensors are intrinsically parallel and offer high data rates. Here we 
generate quantum random numbers both with a commercial astronomy monochrome CCD 
camera (ATIK 383L), and a CMOS sensor in a mobile phone (Nokia N9), a colour camera, 
from which we use only the green pixels for the purpose of this article.

QRNGs have typically been based on specialised hardware. Image sensors have 
been used to generate random numbers of classical origin by extracting information from a 
moving scene, e.g. a lava lamp, or using sensor readout noise but their performance both in 
terms of randomness and throughput has been low. Here we show how random numbers of 
a quantum origin can be extracted from an illuminated image sensor. Nowadays, cameras 
are integrated in many common devices such as cell phones, tablets and laptops.

To generate random numbers we illuminate the cameras so that the mean number 

of absorbed photons is sufficient to give a quantum uncertainty as large as possible whilst 

not saturating the detectors. In practice we illuminate the ATIK and Nokia cameras with an 

amount of light sufficient to generate   and 410  respectively. Using equation  

H( ) , it is possible to calculate that the amount of entropy of quantum origin 

per pixel is 8.9 bits and 6.4 bits for each camera respectively, which are encoded over 16 and 

10 bits, resulting in an average entropy per output bit of 0.56 for the CCD and 0.64 for the 

CMOS sensor.
For many applications, such as the generation of cryptographic keys or gaming, 

speed is not as important as the affordability and portability given by this system. Never-
theless, a quantum random number generator based on an image sensor can provide very 
reasonable performance in terms of speed.

We demonstrate a generator of random numbers of quantum origin using technol-
ogy compatible with consumer and portable electronics. We believe that the simplicity and 
performance of this device will make the widespread use of quantum random numbers a 
reality, with an important impact on information security.

Vast majority of modern mobile phones provide native API for accessing raw cam-
era data (dng or raw format). This type of data is not influenced by JPEG-compression algo-
rithms, thus saving the high amount of entropy. This high-quality random data can be used 
for generating secure keys. Single photo in raw format taken on an 8-megapixel matrix can 
provide us with more than 20 million of random bits.
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Creating cryptographic libraries that use raw-format photos as a source of high-
quality quantum origin random data will provide third-party applications with a reliable 
API for generating strong unpredictable cryptographic keys in a short time without over-
loading the CPU with unnecessary mathematical operations. It is also necessary to truncate 
metadata from raw-format photos for security purposes. Such a library, integrated in mod-
ern mobile operating systems (Android, iOS, Windows Mobile) will significantly improve 
the overall level of data security in the internet and on mobile devices and will prevent 
almost any cryptographic attacks based on prediction of generated keys. Using physical 
sources of random data will also greatly improve the time of generating strong keys (over 
than 4096 bits), lower the CPU usage, and increase battery life.

Sources:
1. Hamish Johnston. How To Make A Quantum Random Number Generator: // Physics-

world.2014. – Access mode:
2. http://physicsworld.com/cws/article/news/2014/may/16/how-to-make-a-quantum-

random-number-generator-from-a-mobile-phone (Reference date: 31.03.2016).
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IMPLEMENTATION OF PROGRAM COMPLEX  
OF CALCULATION THE LTV INDICATOR

This work is devoted to the LTV indicator. It presents the basic methods of calculating 
this indicator, as well as consider their main advantages and disadvantages. It also contains 
recommendations for the selection of the method.

Keywords: indicator LTV; LCV; CLV; calculating

Customer lifetime value, abbr. LTV, LCV or CLV – a variety of cuts can be found, 
but they all refer to the same thing – the amount of the net profit that the company receives 
from its client for all the time that the client is working with it.

The basic rule of business is: “The profit is the difference between revenue and ex-
penditure.” At the level of individual customer, this means that revenue from one customer 
should be more than the costs on his maintenance and attraction (f.1).
  (Formula 1)

where LTV – the amount of profit, which potentially will bring your average cus-
tomer during the entire period of cooperation; CAC – the cost of attracting a customer.

However, things are not so simple. In general, the scheme is correct, but for the 
long-term prospects this calculation is not the best solution. Although, at least because not 
all customers are the same.

The main purpose of calculating the LTV – is the optimization of marketing costs, i.e. 
expense management, based on knowledge of what channels customers come from, what the 
cost of the marketing communications and the value of the cost-effectiveness of each channel.

The issue of calculating LTV sooner or later rises before developers. There are lots 
of methods of calculations age have been invented. Consider a few ways.

1. Post factum
This method stands out from all the following, as it does not simulate LTV and does 

not expect it, but considers the actual LTV.
For this method, it is necessary to take a group of users who have left the project, 

see how much money the group has brought, and then divide that amount by the size of the 
group. It is advisable that users have been registered approximately the same time (in one 
month, and it is better – in one day).

In practice, this method is poorly applied, because certainly there is at least one 
person in the cohort, which is still active, as it were, have not recorded cohort. Therefore it 
is practical to simulate the LTV, not counting the fact. And all subsequent methods will be 
precisely modeled future LTV, and not to assess the past.

2. Take all and divide, or method of Sharikov
The quickest, but crude method. Take all applications income for the period and 

dividing by the total number of users over the same period (f.2).

  (Formula 2)
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Advantages:
it is considered quite fast, just a single action.
Disadvantages:
do not take into account revenue from users who have already become active (fall 

in the denominator), but have not yet bring the income (which would get in the numera-
tor);

in the calculation there are values of applications metrics from the beginning of his 
life; do not forget that the application has a life cycle, and usually at the beginning of its life 
cycle performance better than some time after.

3. Lifetime in a simple way
If we know how many days the average user lives in an application, and how much 

money he brings in an average day, we can estimate how much money he will bring during 
his whole life in the application (f.3).
  (Formula 3)

Advantages:
• Simple calculations.
• Ability to calculate for each user segment separately.
Disadvantages:
We multiply the average value of the average lifetime value of ARPU and we get the 

accumulated error.
When calculating the lifetime we look at those users who have already left the ap-

plication. In calculating ARPU as we look at the present day users.
4. Bottoms Up
Formula method is exactly the same as in f.3:
But lifetime here is considered a little harder and get more accurate.
The fact that the lifetime – is the area under the curve shape retention, in other 

words – the integral of the retention time.
Further still, you can choose a complex or a simple method.
A complex method is to find the integral of the retention function (f.4).

   (Formula 4)

The simple method is that, albeit roughly divided into segments retention curve de-
pending on the lifetime. The more segments the better. For each segment count in the table 
retention percentage of users (segment weight) related to it, and then calculate the average 
lifetime for all segments.

Advantages:
• Accuracy.
• Ability to calculate the LTV for each segment separately.
Disadvantages:
• The complexity of the calculation.
• Once again the assumption of the immutability of ARPU in time. It can be a 

bit safe and take into account not ARPU per day, while the average ARPU for a 
lifetime, it will increase accuracy.

5. Accumulated ARPU, or Top Down
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The formula is the equation of the form (f.5):
   (Formula 5)

where t – the number of days from the first user’s visit, F (t) – future equation, A 
and B – the model coefficients.

Through several iterations, you get the equation that you want. Now, substituting 
in this equation the value of t you want, you get Cumulative ARPU(t), which in fact will be 
the LTV.

We were considered five methods of calculating LTV, which are ordered from least 
precise to most precise. Choosing a suitable method should divide users into segments and 
each segment LTV considered separately. This will give greater accuracy and more reason to 
make the right decisions for your product.
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MINIMIZATION THE NUMBER OF TEST CASES FOR FULL COVERAGE  
OF SOFTWARE REQUIREMENTS BY USING STATISTICAL MODELING

These abstracts are devoted to optimize the creation of test cases for full coverage of 
software requirements based on static modeling techniques.

Keywords: test case, coverage metrics, software requirements, statistical modeling, 
F-test, Fisher distribution.

Problem statement and its relation to practical-research tasks. Nowadays, in 
software development, the proof that the software meets the customer requirements is made 
due to manual or automation testing. However, there is no universal way of determining 
the adequacy of test coverage criteria. This paper is devoted to this problem by defining 
objective metrics termed, requirements coverage metrics. It helps to determine whether the 
minimum amount of test cases covered enough the total amount of software requirements.

References analysis. Using statistical modeling techniques studied in scientific 
works of domestic and foreign scholars as S.M Ermakov, who together with A. A Zhyh-
lyavskym [3] described in detail the mathematical theory for statistical modeling, allowing 
the most optimal experiments of the input data sample.

In addition, M. H. DeGroot and M.J. Schervish [1] consider the main types of de-
terministic statistical modeling that can be used to predict any event, particularly in mini-
mization of the test cases number for software requirements coverage.

E. L. Lehman and J. P. Romano [4] suggest using Fisher’s f-criterion for testing sta-
tistical hypotheses or alternatives according to any event that might be predicted.

Analyzing software-testing literature [2], there are three types of metrics: require-
ments, test cases and defect metrics. The most essential of the requirements metrics is the 
Percent of Requirements Traced to Test Cases metric, which indicates the percentage of tests 
that have at least one associated requirement. This metric determines the amount of test 
coverage for the requirements.

Also, Ajitha Rajan in her work [6] evaluates the fault finding ability of test suites 
satisfying these requirements coverage metrics.

Nevertheless, there is no metrics that will help to detect a model with the minimum 
number of test cases that will cover all software requirements.

Formulation of research objectives. Based on the previously mentioned, the pur-
pose of this article is minimization the number of test cases for full coverage of software 
requirements by using statistical modelling.

The following goals were achieved in this paper:
– analyzing software-testing literature and research of dependency between test 

cases and requirements;
– discussion for using statistical modeling for minimization the number of test 
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cases for full coverage of software requirements by using statistical modelling;
– creation a model of optimal number of test cases to covered requirements, and 

determining the extent of its significance and authenticity.
In order to find the minimum of test cases for software product, we should take 

for example statistic of the product’s features number, written requirements for each feature 
practically written test cases, and theoretical number of test cases (according to require-
ment’s coverage metric).

  (1)

In this paper, it is proposed to use statistical modelling method for getting minimum 
number of test cases, which cover all requirements.

In the case of priori unknown parameters of likelihood function under hypotheses 
consideration, they are measured on the same set as hypothesis are verified. In professional 
literature of mathematical statistics, such rules are called substitutional rules for testing 
hypothesis.

If optimization is performed by discrete and continuous parameters, the best values 
of the continuous parameters (theoretical number of test cases) should be determined for 
the each discrete parameter (theoretical dependence). The decision statistics of hypotheses, 
which are corresponded to the different values of discrete parameters, are compared 
with each other after optimization of the conditional likelihood function according to its 
continuous parameters.

Also, there is statistical test, which can be used in the methods of verifying the 
significance of the model parameters pair of linear regression, namely – f-Fisher criterion 
(f-test) [3 , 4]. Based on these considerations f-test can be used for testing minimum number 
of test cases, that fully covers all software requirements. The main advantage of these criteria 
is the fact that they have tabulated critical values   according to their degrees of freedom, 
which greatly simplifies the process of statistical modeling.

These factors using statistical modeling f-Fisher criterion is flexible and very effective 
coverage the minimum number of test cases, which fully covers all software requirements.

In this paper using of the pair of linear regression is proposed as a basis for creation 
statistical model. It reflects the relation between the number of requirements for each feature 
Table 1.  
Table of requirements’s coverage

Features Requirements Test cases Test cases (theory)
Feature 1 3 4 3
Feature 2 5 4 5
Feature 3 6 6 6
Feature 4 7 3 7
Feature 5 5 8 5
Feature 6 8 5 8
Feature 7 11 8 11
Feature 8 9 7 9
Feature 9 8 5 8
Feature 10 10 12 10
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to compare with the number of test cases and requirements coverage metric, where one 
requirement should be covered at least with one test case.

The input data for model construction is presented in Table. 1.
Obviously, in this example, the factor variable x is the number of test cases and 

effective variable y – the theoretical number of test cases according to requirements coverage 
metric.

The linear pair regression equation that allows you to set the theoretical dependence 
Y according to the actual data in table. 1:
    (2)

where a0, a1 – theoretical dependent parameters that should be calculated.
Theoretical dependent parameters a0 and a1 can be calculated with help of OLS 

evaluation [3]. System of normal equations:
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Theoretical dependent parameters a0 and a1 from equation (3) are:
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Theoretical dependence Y from equation (2) with calculated theoretical dependent 
parameters a0 and a1 is Y = 1,84 + 0,6х.

It is necessary to analyze and evaluate significance of created model. There is F-test 
criterion for significance verifying of pair linear regression model [3, 5]:
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tor variable x and effective variable y;
2=k  – number of continuous theoretical dependent parameters (а0 and a1);

n=10 – number of tests.
F-test criterion for significance verifying of pair linear regression model is:
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Freedom degrees of Fisher distribution are 1  and 8 accordingly. Due to the sig-
nificance level 025,0=α  and freedom degrees the tabulated critical value of F-test is 

57,7
max

=F  [5]. This value maxF should be compared with calculated one F  from equation 
(7) to analyze and evaluate significance of created model. Equation ( )57,713,8

max
>> FF  

allows to make a decision about significance of model which created according to the actual 
input data.

Conclusions. By the results of the research in this paper was made a model of op-
timal number of test cases to covered requirements and determined the extent of its signifi-
cance and authenticity. As a result, the following conclusions were obtained.

1. Analyze of software-testing literature and research of dependency between test 
cases and requirements.

2. It was proofed the expediency of using statistical modeling for minimization the 
number of test cases for full coverage of software requirements.

3. A criterion of significance pair model of linear regression using Fisher criterion 
was compared with tabulated critical value of f-test. It   led to the conclusion that a model is 
a significant and reliable.

Overall, the results are the basis for developing an effective model, where it will be 
enough to cover more than one requirements by one test case.
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДЛЯ МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ»

Анотація: В роботі описується розробка мобільного додатку на базі плат-
форми Android та Windows Phone, яка передбачається складовою автоматизованої 
медичної інформаційної системи (МІС) та аналізуються існуючі додатки, що були 
представлені в період розвитку мобільних та інформаційних технологій. В програм-
ному продукті враховані загальноприйняті особливості розробки та методології, які 
використовуються для досягнення якості та зручності у використанні даних додат-
ків клієнтами у професійній сфері.

Ключові слова: МІС, Android, Windows Phone, спеціалізований словник, 
АРІ, мобільний додаток.

Annotation: In this work describes the development of mobile application platforms 
based on Android and Windows Phone, which provides for automated component of medical 
information systems (MIS) and analyzed existing applications that were submitted during the 
development of mobile and information technology. In software product development takes 
into account common features and methodology used to achieve the quality and usability of 
these applications customers in the professional sphere.

Keywords: MIS, Android, Windows Phone, specialized vocabulary, APIs, mobile 
application.

Вступ: Суттєвим елементом автоматизації будь-яких процесів на підприємстві 
чи компанії являються програмні чи апаратні системи. До таких технологічних засто-
сунків можна віднести медичні інформаційні системи. Актуальність комп’ютеризації 
процесів у закладах охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, пункти першої медичної 
допомоги і т.д.) та навчальних закладах, де відбувається підготовка медичних працівни-
ків різнопланових спеціалізацій. Вагома кількість різноманітних програмних продуктів 
медичного спрямування, які використовуються на різноманітних платформах, почина-
ючи з програмних комплексів на лептопи, додатки для мобільних пристроїв та додатки 
спроектовані за допомогою технологій web 2.0. А також з використанням різноманітних 
архітектур програмних комплексів: клієнтська, клієнт-серверна та серверна.

Спеціалізований словник для медичних працівників інженерних спеціаліза-
цій з паперового вигляду перетворити у електронний із збереженням функцій та до-
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даванням певних правил. З розвитком мобільних технологій словник набуває іншого 
характеру та формату.

Мета електронного словника полягає у зручному пошуку визначень та тлу-
мачень слів та прикріплення відповідних статей по даному слову (тегу), а також отри-
мання новин та статей по вибраному напрямку пошуку та роботи користувача. Даний 
додаток дозволить економити час для науковців та медичних інженерів для пошуку 
інформації та вибору для друку публікацій статей та тез у локальних та закордонних 
фахових виданнях.

Огляд літератури: Існує різноманіття мобільних розробок методологічного 
напрямку, які частково або повністю відповідають вимогам створенню програмних 
продуктів загального спрямування, що використовуються в науковій та навчальних 
галузях, але вони дуже гостро направленні в одну сферу роботи клієнтів. Існує значні 
кількість думок у створенні натурилізованих програмних продуктів для навчальних 
та наукових спеціалізованих закладів.

Вхідні дані та методи: В даній статті представлена розробка мобільного до-
датку медичного характеру з використанням методології модульних систем.

На даний час більшість сфер обслуговування приділяються значну увагу в 
розробці великої алгоритмів та систем для автоматизації процесів, що відбуваються 
у отриманні інформації з великого масиву даних.

Розробка мобільного додатку «Словник термінів для медичних працівників 
інженерної спеціальності» майже не розроблявся компаніями та командами розроб-
ників, тому, що це ресурсозатратний процес, потрібно залучати представників інже-
нерних спеціальностей даної галузі та представників асоціацій медичних інженерів.

Але основна особливість ринку інформаційних технологій України полягає у не-
бажанні надавати інформації для колег, повільному процесі інформатизації та автомати-
зації процесів в інженерній медицині та повільному розвитку даної науки в Україні.

Подібного характеру програмний продукт буде корисний для інженерів, 
студентів, науковців та бажаючих, що хочуть розвиватися в медичній інженерії. 
Основними функціями даного програмного продукту являються надання 
тлумачення та визначення термінів, додавання власних слів у професійний словник, 
представлення новин з області медичної інженерії та представлення наукових та 
інформаційних статей із фахових видань по заданим тегам. Основною особливістю 
являється те, що словник та статті будуть доступні в офф-лайн режимі. Це можливо 
за рахунок використання ресурсів мобільного додатку.

Даний додаток створений на базі платформи Android з використанням 
мови програмування C# та різноманітних фреймворків, що підтримуються на 
різноманітних платформах для оптимізації використовуємих ресурсів пристроїв. 
Дана платформа була вибрана по причині бюджетності та поширеності серед 
населення (дана платформа по аналізу ринку мобільних технологій охоплює близько 
82,8% – оцінка за 2015 рік). А мова C# – була вибрана по причині виходу стабіль-
ного фреймворку для кросплатформенної розробки Xamarin, який можна буде без 
великих зусиль інтегруватися на такі платформи як iOS та Windows Phone.

Заключення та висновки:
Сучасні інформаційні системи, призначенні для лікувальних та медичних 

навчальних закладів повинні підтримувати мобільні платформи та проектуватися з 
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урахуванням міжнародних стандартів та особливостей розробки, що дають можли-
вість розробляти технологічні системи для автоматизації та інформатизації більшос-
ті процесів управління в медицині.

Література:
1. Дейтел П. Android для програмістів: створюємо додатки. / П. Дейтел, Х. Дейтел, 

Е. Дейтел, М. Моргано, – СПб .: Питер, 2013. – 560 с.
2. Шилдт Г.. C# 4.0: Повне керівництво. / Г. Шилдт, – П .: Вільямс, 2011. -1056 с.
3. Покровський В.І.. Енциклопедичний словник медичних термінів. / 

В.І.Покровський, – М .: Медицина, 2005. – 1592 с.



37

Inżynieria i technologia. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki .  

SUB SECTION 3. Information, Computing equipment and Automatization.
Naumenko H.S.

 Samantsov O.O.
Kharkiv National University of Radioelectronics

SHARDING IN ETL SYSTEMS WITH VARIATIVE POWER OF STORAGES

The given work is devoted to the problems during the process of sharding while 
storages with a variety of power are used. Sharding is a powerful instrument to optimize the 
work of highly loaded data storages. The main idea of sharding is to store the data distribu-
tively. Providing the variety in the powers of storages, the method for selecting a storage to 
write in at each recording should be chosen.

Keywords: hash-based sharding; ETL systems; data distribution; databases.

The capacity of the stored files and databases in large systems is being increased 
regularly. In this connection, there is a demand to create mechanisms for distributed data 
storing, which would allow developer to spread the load of the system between servers, and 
also to create a backing storage.

ETL is one of the basic processes in managing distributed data storages, which 
includes:

extracting data from homogeneous or heterogeneous data sources;
transforming the data for storing it in the proper format or structure for the pur-

poses of querying and analysis;
loading it into the final target (database, more specifically, operational data store, 

data mart, or data warehouse).
Server sharding is a flexible instrument to make highly-loaded applications more 

scalable using distributed data storing.
During sharding, after the “data transforming” stage occurs the problem of choos-

ing the exact storage among a number of servers to store data.
We will analyze hash-based partitioning, which uses hash function to choose the 

storage to save data. [1]
Firstly, a sufficiently large prime number (seed) must be chosen at the start of the 

system. It will be used at each “data loading” stage.
These are the steps to choose a storage while loading data:
Compute the hash of the data that will be stored;
calculate the remainder of dividing the hash to the seed.
In case when all the storages have the same capacity and speed of data processing it is 

obvious that even the distribution of the data between the storages is the most efficient option. 
In this case seed must be divided into n intervals (where n means number of storages), and due 
to the occurrence of the calculated remainder to the interval choose the storage. [2]

To estimate the achieved efficiency of the particular model of ETL-system we will 
use standard deviation of the ratio between the occupancy of the storage and its power after 
initial distribution.

We will analyze the case when data storages of the ETL system have a variative ca-
pacity and data processing speed. We will use 2 variables c, s to express the values relatively. 
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We will use the function (f.1) to calculate the aggregate power of the data storage. The par-
ticular function could be set depending on the system specifics.

Formula 1. Power function in general form
One of the simple examples of such function is a linear function of 2 variables (f.2), 

in which constants occur as adjustors. The adjustors are used to define the ratio between 
the importance of the capacity and the data processing speed for a particular problem. For 
example, if data processing is a secondary objective, the coefficient of processing speed is set 
lower than the coefficient of the capacity.

Formula 2. Simple power function
This way, we will get an array of the powers of all data storages, which are used to 

spread the data. We will add to the start of the system the calculation of the total power of 
the ETL-system (f.3). We will normalize total power to the integer value, and do the same 
operation for each storage power. As a result we will get a line segment with a length equal 
to normalized total power, which is divided into n parts for each data storage.

Formula 3. Total power of the ETL system
In case of a high variety in powers of the data storages normalized total power must 

not exceed the seed value, otherwise a part of the storages will remain unused.
Such method of the sharding could be inefficient if the necessity of resharding oc-

curs frequently. Due to the correlation between the data itself (and its hash) and the chosen 
storage, during the process of resharding additional manipulations will be needed. Other-
wise, the process of resharding may cause unbalanced state of the ETL system.

A method of choosing the data storage during the process of sharding was pro-
posed. This solution is the most efficient for initial distribution, because its standard devia-
tion of the ratio between the occupancy of the storage and its power after initial distribution 
will be equal to 0. Given method works efficiently in ETL systems, where resharding is not 
a frequent occasion.
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ALGORITHMS OF THE AUTOGENERATION LOCATION 
IN HORROR GAMES

Survival Games are popular due to the intrigues which they create during the gaming 
process. This is achieved by creating a complex maze of corridors and rooms, the generation of 
which is performed by the algorithms. In their consideration of us were invited to bridge the 
two algorithms that will eliminate such shortcomings as the intersection of the rooms and the 
complexity of their placement on the axis.

Keywords: algorithms, survival games, autogenerating locations, bsp trees algo-
rithm, 3d dungeon, map generation.

Survival horror is a subgenre of computer games, which characteristics are an em-
phasis on a survival of the game character and forcing of the atmosphere of fear. The feeling 
of anxiety is increasing while the player is walking through the tangled labyrinthine cor-
ridors full of hidden dangers. In this regard there is a problem of creating dissimilar large 
locations.

Autogenerating locations is an automated process of creating locations using vari-
ous algorithms[1]. This helps to save significant time and monetary resources as the specif-
ics of survival horror focuses not so much on the surrounding scenery, but on interesting, 
unpredictable plot. A striking example of this strategy is “Five Nights at Freddy’s” which has 
received huge popularity.

There are many algorithms for solving the task, and they are built on a rectangular 
cellular field or in three-dimensional space, that is more difficult because of the need for 
combining of the coordinate axes.

Using BSP trees algorithm (Binary Space Partitioning – binary division of space) 
allows to avoid the intersection of rooms even during the placing them on a map because 
the algorithm divides the game field beforehand into parts called “leaves” where rooms are 
generated[2]. Such division of the area is more difficult conceptually. Binary space parti-
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tioning was developed in the context of 3D computer graphics, where the structure of a 
BSP tree allows spatial information about the objects in a scene that is useful in render-
ing, such as their ordering from front-to-back with respect to a viewer at a given loca-
tion, to be accessed rapidly. BSP-trees were first used by the specialists of Lucas Arts com-
pany in the early 80s, and gained in popularity among developers thanks to id Software 
company, which developed engines for games such as Doom (1993) and Quake (1996).  
A disadvantage of binary space partitioning is that generating a BSP tree can be time-con-
suming. Typically, it is therefore performed once on static geometry, as a pre-calculation 
step, prior to rendering or other real-time operations on a scene[2].

In case of generation of locations in three-dimensional space (3D Dungeon) the 
main complexity consists of the correct orientation of elementary parts of a maze such as 
corridors, rooms and ladders. Each module stores information about its entrances and exits, 
as well as their orientation so before connecting the next couple of elementary parts, they 
must be oriented correctly. In particular, it is necessary to store the x-, y- and z- orienta-
tion modules to combine them later according to the next rules: their y-axes must coin-
cide, x- and z- ones must have the opposite direction[3]. The algorithm, despite some of 
its shortcomings, offers a different way to look at the dungeon generation. You will be no 
longer constrained to 90-degree turns and rectangular rooms. Your artists will appreciate 
the creative freedom this approach will offer, and your players will enjoy the more natural 
feel of the dungeons.

The grid-based dungeon generator is an easy method to generate maps that contain 
rooms guaranteed to fit within the dungeon space. By dividing the dungeon space into a set 
of cells, rooms can be placed into the space without the need to check whether each room 
overlaps another room, or falls outside of the dungeon space. This article describes how to 
use the grid-based generator to create the basic dungeon layout.

In most roguelike games, the dungeon is an array of some data type where each cell 
within the array defines a tile (a location) within the dungeon. The data type may be a simple 
data type such as an integer, or a more complicated composite type such as a structure. The 
terrain features of the dungeon, that is the walls, floors, doors and so on, usually are only a 
part of the overall dungeon data description. For purposes of illustration, a small array of an 
undefined data type will be used to show the principles of the technique. In practice the grid 
would be much larger and the array would be of a specific data type.

The grid-based dungeon generator is a fast and simple way to create dungeons[3]. 
The amount of error checking code that is normally associated with dungeon building is not 
needed since the rooms of the dungeon are constrained by the cell structure of the grid. This 
makes the dungeon building code smaller, faster and easier to maintain.

There is as much freedom when using the grid as there is with a free-form layout, 
without the complication. The grid can be densely packed with rooms to create a high den-
sity dungeon, or sparsely packed, to create a lot of corridors and widely connected rooms. 
The cell constraints makes creating non-standard rooms much easier.

It is worth mentioning that algorithms are seldom used in pure form during devel-
opment so each team can create their own solution based on the algorithm concerning logic 
of formation.

After analyzing the essence of survival horror-games, as well as the most popu-
lar algorithms for map generation, it was determined that the best practice is to use the 
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algorithm for generating locations in three dimensions (3D Dungeon) and the grid-based 
dungeon generator using Binary Space Partitioning – binary division of space. It will allow 
to create and save a 3D map of the area having excluded a problem of intersection of rooms 
in advance.

In this way, having integrated three methods, the adaptive algorithm has been re-
vealed, as a result of which we receive a map which is automatically generated in advance (at 
the time of game loading).
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DIFFICULTY GRAPH DESIGNING IN MOBILE GAMES

This paper describes the basic concepts necessary for designing the levels of 
complexity in mobile games. Options for possible scheduling difficulties and reasons for use 
are considered. I pointed out the main types of terrain levels in the player and the options 
for their use.

Keywords: Difficulty; Graph; Game Design.
There are a lot of factors, affecting the attractiveness of the game, ranging from 

graphics and plot and ending with the complexity and AI. In particular, high game complexity 
is popular now (Dark Souls, Super Meat Boy, They Bleed Pixels, and so on). Such game 
complexity becomes a trend for indie projects and mobile games, due to the fact that they are 
usually limited to 1-2 main types of gameplay interaction with the gaming environment.

The most convenient way to represent the complexity of the game is the graphics, 
which can be called ‘difficulty graph’. It can take very different shapes. Let’s try to create the 
most optimal difficulty representation for mobile games.

Most often, people think that it would look like the graph a, at pic. 1. But this 
variant is too bad for using in mobile games. After one hard level you will get another, which 
will be too tricky for passing.

We are confronted with similar problems when using graphs b and c (pic. 1), 
because they have ‘point of no return’ too. But, on the other hand, these diagrams may be 
used in computer games with a powerful PvP component.

For mobile games it will be better to use diagram, depicted at pic. 1, point d. It 
consists of three different types of regions:

a peak levels (displayed as the top of the graph)  – levels-stoppers. These levels 
require more time for passing. The percentage of failures in them can reach 95%. These 
levels are a challenge to the player, slowing his progress in the game. However, you have to 
be careful with these levels complexity, because the player can leave your game.

Educational / relaxation level (the lower horizontal part of the graph) – levels that 
are used for respite. Also, these levels are the reward for a player who only recently spent a 
lot of time on one level, and then hurriedly overcomes simple levels one by one. Also, these 
levels may provide new content, so it will be strange if the player in the ‘training’ location 
will spend too much time. What is important is the fact that all these levels should have the 
same complexity, because they are always levels of seating.

Changing complexity levels (horizontal areas on the «slopes» before/after peak 
levels) – this is all levels in the game that do not belong to a very difficult and very easy. They 
are needed in a game for two reasons. The first reason is a game variety. You can create game 
variety combining different game obstacles. Also, these levels helps to prepare the player to 
the peak level. In fact, you create a specific preparation ladder.

How to determine the position of the level on the chart? To determine the levels of 
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difficulty using this simple fraction (f.1):
 

  (Formula 1)

This level distribution will allow to exploit the "fighting spirit" player – on the one 
hand, the game will not give in to him hurriedly, and thus will not be put out, forcing her 
to throw.

But, difficulty is not the only option, what you are able to determine. Also you can 
use the factor of 'close wins', which is calculated as represents in f.2:

  (Formula 2)

This ratio is conventionally determines how often a player is as close as possible to 
win.

In each game this ratio should have a unique value. For example, if the game has 
any restrictions on the number of passable level (lives, energy), this ratio can be reduced, 
and so that the player will have more motivation try to pass level again (“Almost passed”!). In 
the case of absence of restrictions and high dynamics of passage, this factor can be increased, 
so that the player will not break his progress at one level for dozens of times. It will be very 
strange, if player every time will fail too close to the finish line.

As a conclusion it should be said that you should not be afraid to experiment 
and frustrating the player, introducing difficulty graph. Sometimes it is better to use level 
statistics, than player view. But you should be attentive, because the excessive complexity of 
the game is dangerous for your gameplay.
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Pic. 1. Difficulty graph variants
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Прогнозування — процес передбачення майбутнього стану предмета чи яви-
ща на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація 
про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в пер-
спективі. Результатом прогнозування є прогноз — знання про майбутнє і про ймо-
вірний розвиток сьогочасних тенденцій конкретного явища-об’єкту в подальшому 
існуванні.

Актуальність проблеми стану грипо-вірусних захворювань говорить сама за 
себе. Кожен рік спостерігається епідемія грипу і кожен рік лікарні не можуть під-
готуватися до цього у повному обсязі. Якщо лікарні мали б змогу знати попередні 
прогнози що до кількості людей, що звернуться до лікарні, то медичний заклад міг би 
підготуватися належним чином до певного напливу людей.

Яндекс Вордстат – це інструмент для підбору ключових слів на основі запи-
тів користувачів, який відображає статистику по частоті використання зазначеного 
слова, а також, за словами з схожої тематики. За допомогою цього сервісу ми можемо 
бачити динаміку цікавих нам запитів.

В даній роботі буде використовуватися статистика запитів “грипп”, “орви”, 
“таблетки от гриппа”, так як динаміка саме цих запитів максимально схожа з динамі-
кою кількості звернень до лікарні з жалобами на грип.

Моделі будувалися в техніці МГУА. Метод був запропонований в 70 рр. ми-
нулого століття акад. А. Г. Івахненко, і в подальшому розвинений їм і його учнями.

Суть методу полягає в наступному: задається клас моделей, напри-
клад, це може бути поліноміальна функція; вибірка даних ділиться на дві час-
тини: навчання і контроль; на кожному кроці алгоритму на навчальній вибірці 
визначаються параметри моделі за допомогою внутрішнього критерію, при 
цьому оцінка якості моделі виконується на контрольній вибірці за допомо-
гою зовнішнього критерію; модель крок за кроком ускладнюється до моменту 
досягнення екстремуму зовнішнього критерію. Таким чином виходить модель 
оптимальної складності.

Для розрахунків в техніці МГУА використовувалася оболонка GMDH Shell. 
У складі оболонки  – комбінаторний і нейроподібні алгоритми МГУА. Пакет надає 
безліч можливостей по перебору великої кількості моделей з різними настройками, 
керованими користувачем.
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Моделі будувалися в режимі Demand Forecast з горизонтом прогнозу 2  та 
кількістю екзаменів 2 за допомогою комбінаторного алгоритму МГУА. Спостережен-
ня були перемішані псевдовипадково, перевірка якості моделі – перехресна.

Спочатку була побудована модель яка використовувала тільки фак-
тичну кількість людей які зверталися до лікарні кожного місяця, та будува-
ла прогноз опираючись лише на ці дані без використання статистики запросів. 
Були отримані коефіцієнт детермінації R2= 55% і значення помилки MAPE=53%.

Наступна модель враховувала і фактичні дані по лікарні і статистику запитів.
Були отримані коефіцієнт детермінації R2= 90% і значення помилки 

MAPE=23%.
Модель з урахуванням запитів показала набагато кращий результат ніж мо-

дель яка опиралася лише на фактичні дані: значення R2= 90% і MAPE=23% проти R2= 
55% і MAPE=53%.

Висновки. В даний час для оцінки та прогнозу стану грипо-вірусних за-
хворювань можна опиратися на статистику запитів зроблену у системі реєстрації 
запитів Yandex Wordstat на основі цих даних ми можемо оцінити та спрогнозувати 
епідеміологічний стан населення на найближчий час.

Рис 2. Модель з урахуванням статистики запитів Yandex.

Рис 1. Модель на основі лише фактичних звернень до лікарень
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MOVING-TARGET DEFENSES FOR COMPUTER NETWORKS
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Today, hackers often attack information systems taking into account the static na-
ture of targets and using a variety of methods, both traditional and more advanced ones. 
Constant network settings include:

• IP – addresses;
• network ports;
• constant domain names;
• MAC – addresses;
• etc.
Practically before any attack a hacker initiates the process of research of the infor-

mation system under attack. On the basis of the information gathered, the attacker tries to 
realize various kinds of harmful effects on the system. As practice shows, all the attacks are 
based on the determining and using static parameters, which are described above.

Knowing even some part of options, hackers plan of attack, counting on the fact that 
this information will not change for a long period of time. In order to try to eliminate this vulner-
ability, it is necessary to increase the total entropy of the system by increasing the randomness of 
the network parameters and reducing the predictability of the protected system.

Taking into account the above information, in order to try to reduce the detrimen-
tal impact on the protected system, one must deprive the attacker of the ability to easily 
conduct research of a targeted system with the purpose of searching for static parameters. 
Consequently, it is necessary to focus not only on the protection of information systems 
from unauthorized access, but also on the protection from studying these systems.

There are several directions in the field of protection from information systems 
research:

– the deployment of the so-called «honey pot» (from English “trap”) in the struc-
ture of an information system. The essence of this method is to deploy a “trap” together 
with the protected information system, with this “trap” being structurally similar to the pro-
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tected system. The attacker will think that a “trap” is a real information system. The attacker 
starts to conduct research of this as he thinks real information system, stumbles upon a trap, 
thereby leaving in it his digital prints, artifacts, etc. In this approach, the attacker attacks and 
explores not a real system therefore he cannot cause damage to the system itself. Besides, 
there appears an opportunity to investigate the incident without delay;

– protection concepts of information systems with the use of a moving target tech-
nology (Moving-Target Defense, MTD). In this direction research is being conducted; there 
are also some developments. The main directions in the development of the technology us-
ing MTD are the following:

1. IP-Hopping technology;
2. Using DynDNS technology, together with MTD concept;
3. Development of protocols for implementing the concept of MTD;
4. The use of standard methods and tools.
So we can say that the MTD concept is one of the most promising areas of re-

search.
The essence of this concept lies in the fact that certain elements of the information 

system or network infrastructure change their parameters in time, thereby hampering the 
implementation of malicious attacks.

Currently, the majority of computer networks, with some exceptions, are designed 
to operate in a relatively static environment. The bases of most of the services and networks 
are well-designed structures and support functions, which, in their turn, are carefully con-
figured and deployed, providing the required level of functioning. After the deployment of 
information systems and the network infrastructure in general, they must be accompanied, 
that is, protected from various failures and attacks.

Theoretically, an attacker has an unlimited supply of time and resources for the 
study of information systems and search for their vulnerabilities. Having found vulnera-
bilities, an attacker has a number of advantages over defenders, whose possibilities in most 
cases are limited to the creation of monitoring tools and additional barriers, designed to 
block the penetration of malware and attempts to gain unauthorized access.

In its turn, the MTD concept is based not on the protection organization around 
the static goals, but on the manipulation and management of the goals themselves, depriving 
criminals of their benefits at the expense of growth of entropy and randomness of attacked 
systems.

In general, the MTD concept is a means of protection against the study of informa-
tion systems and network infrastructures.

However, when applying the MTD concept in practice for the protection of infor-
mation systems, one can identify a number of key issues:

– unlike static protection, the MTD is changing the structure of the protected sys-
tem, both at the network level and at the application level, which in its turn is reflected in 
the relationships between the components and thus requires the presence of a controlling 
infrastructure that can monitor the status of the system and means of protection and coor-
dinate them with each other;

– definition of metrics for systems based on the MTD technology. The security 
level estimation is a difficult task – to evaluate the effectiveness of information systems using 
MTD concept, it is necessary to analyze the change in the visible part of the system and to 
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take into account the complexity and the costs which the attacker and the defender will have 
to face. Performance criteria are also important, but for MTD they are of particular impor-
tance, as they are used to provide feedback in the process of adaptation.

In the process of further studies on this subject, it is planned to apply the concept 
of MTD to protect the network infrastructure. The analysis of the problems will be made 
and methods for solving the problems identified will be proposed in the application of MTD 
technology in practice.
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П’яткова шпора – це утворення на кістковій тканині гострих виростів, які 
при ходьбі травмують тканину стопи. Виникає вогнище запалення, хворий скар-
житься на ниючий біль в області п’яти навіть при невеликих навантаженнях на ноги. 
У минулому столітті ця хвороба була поширена значно рідше. Лікарі вважали, що 
п’яткова шпора це наслідок хронічної травми стопи. Але сьогодні 10% всіх, хто звер-
тається до лікаря з приводу проблем опорно-рухового апарату, чують цей діагноз. 
Особливо багато хворих серед міських жителів. 80% тих, хто відчуває біль у п’яті при 
ходьбі – це жінки.

Метод ударно-хвильової терапії полягає у впливі на кісткову тканину ви-
сокочастотними імпульсами звукової хвилі. Процедура здійснюється за допомогою 
спеціального апарату, який генерує хвилі необхідної частоти.

Загальна поширеність п’яткової шпори становить 15%. Латеральне рентгено-
логічне дослідження білого населення виявило підошовні і/або спинні шпори п’ят у 
15,7%, серед яких пошкодження обох ніг склало 11% [1]. Тому модифікація сучасного 
літотриптору для лікування підошвового асциту є актуальною.

Для проведення процедури ударно-хвильової терапії (УХТ) використовується 
спеціальна апаратура, принцип роботи якої полягає в наданні на певні ділянки тканин 
впливу ударно-хвильових хвиль (УХХ). В основі методу УХТ закладено застосування 
імпульсів звукових хвиль, що мають задану частоту, якими здійснюється вплив на ура-
жену ділянку тіла. Ударною звуковою хвилею блокується передача імпульсів больови-
ми рецепторами, внаслідок чого зменшується біль і чутливість. Завдяки застосуванню 
такого способу, сольові відкладення стають більш пухкими. Відзначається зменшення 
навантаження, що припадає на зв’язку, за рахунок «вимивання» сольових відкладень, 
регенерація тканин йде більш активно, зменшується набряклість, усуває больовий син-
дром. Крім цього, відбувається прискорення метаболічних процесів у тканинах, запуск 
процесу відновлення клітин. Тобто, ударно-хвильова терапія володіє здатністю змен-
шення та усунення болю в п’яті і прискорення одужання.

До основних переваг лікування п’яткової шпори УХТ відносяться:
• висока ефективність методу;
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• відсутність побічних ефектів;
• можливість проведення амбулаторного лікування;
• невелика тривалість процедури;
• відсутність хірургічного втручання;
• безболісність процедури.
Акустичний тракт  – це шлях УХХ від випромінюючого перетворювача до 

перетворювача-приймача. Одною із основних особливостей є значення параметрів 
акустичного тракту, тобто як буде себе вести УХХ при проходженні через різні біоло-
гічні шари. В нашому випадку мова йде про руйнування п’яткової шпори, тому для роз-
рахунку акустичного тракту вибрано фізичну модель, що складається з 4 шарів: шкіра, 
жировий прошарок (для зручності обрахунків сюди віднесені і кровоносні судини із 
кров’ю), м’язова тканина, кісткова тканина. Фізична модель зображена на рис. 1.

Еквівалентна схема проходження УХХ біологічних шарів в акустичному 
тракті зображена на рис. 2.2, де hi – товщини шарів, zi – імпеданси шарів, TIi – ко-
ефіцієнти проходження по інтенсивності, RPi – коефіцієнти відбиття по тиску, Сі – 
швидкість УХХ в середовищі, p1 – коефіцієнти затухання для шарів по тиску.

Товщина шкіри в середньому становить 0,12 см, жирової тканини – 0,3 см,
м’язів – 0,4 см. Знайдемо загальну довжину до п’яткової шпори, додавши тов-

щини шарів:

З урахуванням відстані до кістки для руйнування п’яткової шпори отримаємо 
см. Таким чином, довжина хвилі повинна становити не менше 1,0 см для того, 

щоб зруйнувати п’яткову шпору, і не більше 1,5 см щоб завдати суттєвих пошкоджень 
кістці.

Для даного дослідження доцільно використовувати п’єзоперетворювач з час-
тотою в межах 4-6  МГц (для обрахунків буде використовуватись значення 5  МГц). 
Глибина дослідження до 3 см.

Основні характеристики поширення хвиль в потрібних середовищах наве-
дено в табличці 1 [6]. Для зручності обчислень будемо використовувати максимальні 
значення, окрім кісткової тканини, де взяті середні значення.

Еквівалентна схема акустичного тракту не враховує заломлень УХХ на межі 

Рис. 1. – Схематичне зображення середовищ, які має пройти ударна хвиля
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розподілу двох середовищ. За законом Снеліуса розраховуємо кути Ө, під якими УХХ 
вводяться у кожний з шарів схеми акустичного тракту. Для розрахунку використову-
ємо дані таблиці 1. Оскільки місце контакту з біологічною тканиною та поширення 
УХХ здійснюється приблизно під кутом 90°, кут падіння на межу розподілу поверхні 
перетворювача і шкіри (без товщі контактної рідини) складає .

У даному прикладі проводимо розрахунки для трьох меж, з можливіс-
тю прогнозування ще на четвертий та п’ятий прошарки ( судини та кров), а саме (

 – швидкість поширення в шкірі,  – швидкість поширення в жировій тканині, 
 – швидкість поширення в м’язовій тканині,  – швидкість поширення в кістковій 

тканині):
• Межа датчик – шкіра: 

кут падіння –  (при переході УХХ з датчика до шару шкіри не 
відбувається його заломлення).

• Межа шкіра – жирова тканина: кут падіння розраховується зо формулою:

• Межа жирова тканина – м’язи: кут падіння розраховується зо формулою:

  

Таблиця 1.  
Основні характеристики поширення хвиль в біологічних середовищах

Середовище
Швидкість 
звуку, м/с Щільність, 

Акустичний опір, 
    

П’єзоперетворювач 
з п’єзоелементом

4700 4,3 20210

Повітря (за нормаль-
них умов)

343    

Жирова тканина
(підшкірна клітчата)

1350-1470 0,95 0,86-0,94

М’язова тканина 1560-1620 1,07 1,13-1,18
Шкіра 1490 1,06 1,11

Кісткова тканина
2500-4300 1,2-1,8 2,2-5,0
3400 1,5 3,6
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• Межа м’язи – кісткова тканина:  – кут під яким УХХ виходить із кістко-
вої тканини; кут падіння розраховується зо формулою:

   
В таблиці 2 представлені значення кутів падіння на межі розподілу двох се-

редовищ.
Визначимо коефіцієнти віддзеркалення ударно-хвильової хвилі по тиску на 

межі розподілу двох середовищ за формулою:

де  – імпеданс повітря,  – імпеданс датчика,  – імпеданс шкіри,  – 
імпеданс жирової тканини, - імпеданс м’язів, - імпеданс кісткової тканини.

Таблиця 2.  
Значення кутів падіння УХХ на межі розподілу двох середовищ

Межа середовищ Кут падіння УХХ

датчик – шкіра

шкіра – жирова тканина

жирова тканина – м’язи

м’язи – кісткова тканина
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Отримані данні підтверджують те, що лише мала частина енергії падаючої 
УХХ розсіюється в середовищі в якому проходить, а суттєво більша частина буде по-
ширюватись вглиб тканини, досягаючи наступних неоднорідностей і знову частково 
розсіюватись в них, поступово затухаючи.

Коефіцієнт затухання залежить лише від різниці акустичних опорів серед-
овищ і не залежить від того, яке із середовищ знаходиться далі іншої – з більшим або 
меншим акустичним опором. Слід зазначити, що рівень розсіяного сигналу залежить 
тільки від ступеня акустичної неоднорідності граничних тканин, який визначається 
як різниця їх акустичних опорів.

Із таблиці 2 слідує, що для м’яких тканин коефіцієнт віддзеркалювання по 
амплітуді не перевищує 10%. Більш високий коефіцієнт віддзеркалювання на границі 
жирової тканини з м’язовою ілюструє той факт, що спостереження структур, що роз-
ташовані за численними жировими структурами, викликає певні труднощі.

Відбивання від середовищ м’язова тканина – кісткова тканина може зміню-
ватись в широких межах залежно від значення акустичного опору, який також зміню-
ється в широких діапазонах. Чим більша щільність кістки, тим більшою є швидкість 
поширення звуку в ній, тим більшим є рівень віддзеркалювання на її межах.

Рівень віддзеркалювання на межі м’язова тканина – кісткова тканина також 
може змінюватись залежно від виду кісткової тканини. Однак, в більшості випадків 
цей рівень є досить великим, внаслідок чого розсіяна хвиля може мати значно більшу 
потужність ніж хвиля, що пройшла. Окрім цього, кісткова тканина в силу специфіч-
ності своєї будови розсіює УХХ, що проходить через неї.

На границі середовищ повітря – шкіра УХХ розсіюється майже повністю, і 
далі цієї межі пройти хвилі майже неможливо. Тому при УХТ на робочу поверхню 
датчика наноситься акустичний гель, що виключає робочий прошарок і забезпечує 
акустичний контакт між датчиком і тілом пацієнта.

Розрахуємо коефіцієнти проходження по інтенсивності  на межі розподілу 
середовищ:

Таблиця 3.  
Коефіцієнт відображення на кордонах різних середовищ

Межа середовища
Коефіцієнт віддзеркалення

%
Датчик – шкіра 0,999 99,9%
Повітря – шкіра 0,999 99,9%
Шкіра – жирова тканина 0,083 8,3%
Жирова тканина – м’язова тканина 0,113 11,3%
М’язова тканина – кісткова тканина 0,5 50%
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Пристрій для локальної ударно-хвильової фізіотерапії є одним із найбільш 
оптимальним приладом для лікування п’яткової шпори. В ході практики визначе-
но основні переваги використання УХТ, а саме: метод високоефективний, немає по-
бічних ефектів, процедура є безболісною та недовго триває. Для лікування п’яткової 
шпори слід використовувати п’єзоелектричний генератор ударно-хвильового імпуль-
су. Була створена еквівалентна схема проходження УХХ біологічних шарів в акустич-
ному тракті, яка відображає товщину шарів, імпеданс шарів, коефіцієнт проходжен-
ня по інтенсивності, коефіцієнт відбиття по тиску, швидкість УХХ в середовищі та 
коефіцієнт затухання для шарів по тиску.

Вибір робочої частоти визначається фундаментальними фізичними чинни-
ками. Робочу частоту обрано 5 МГц. За законом Снеліуса розраховано кути Ө, під 
якими УХХ вводяться у кожний шар схеми акустичного тракту (датчик – шкіра, шкі-
ра – жирова тканина, жирова тканина – м’язи, м’язи – кісткова тканина). Визначено 
коефіцієнти віддзеркалення ударно-хвильової хвилі по тиску на межі розподілу двох 
середовищ. Розраховано коефіцієнти проходження по інтенсивності  на межі роз-
поділу середовищ.

Було проаналізовано п’яткову шпору та її лікування приладом ударно-
хвильової терапії; виділено основні переваги та недоліки різних видів ударно-хвильової 
терапії; охарактеризовано основні параметри УХТ, а саме терапевтичний фокус, трива-
лість імпульсу та характер руйнування; складено фізичну модель та еквівалентну схему 
акустичного тракту; обраховано основні параметри при проходженні УХХ через різні 
біологічні середовища (шкіру, жирову тканину, м’язи і кісткову тканину).
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Під акустичною розуміється інформація, носієм якої є акустичні сигнали. 

У тому випадку, якщо джерелом інформації є людська мова, акустична інформація 
називається мовною. Акустичний сигнал являє собою збурення пружного середови-
ща, які проявляються у виникненні акустичних коливань різної форми і тривалості. 
Акустичними називаються механічні коливання частинок пружного середовища, що 
поширюються від джерела коливань в навколишній простір у вигляді хвиль різної 
довжини.

Первинними джерелами акустичних коливань є механічні коливальні сис-
теми, наприклад органи мовлення людини, а вторинними – перетворювачі різного 
типу, в тому числі електроакустичні. Останні являють собою пристрої, призначені 
для перетворення акустичних коливань в електричні і навпаки. До них відносяться 
п’єзоелементи, мікрофони, телефони, гучномовці та інші пристрої [1, 2].

Залежно від форми акустичних коливань розрізняють прості (тональні) та 
складні сигнали. Тональний – це сигнал, що викликається коливанням, яке здійсню-
ється за синусоїдальним законом. Складний сигнал включає цілий спектр гармоній-
них складових. Мовний сигнал є складним акустичним сигналом у діапазоні частот 
від 200 ... 300 Гц до 4 ... 6 кГц.
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В залежності від фізичної природи виникнення інформаційних сигналів, 
середовища поширення акустичних коливань і способів їх перехоплення технічні 
канали витоку акустичної (мовної) інформації можна розділити на повітряні, 
вібраційні, електроакустичні, оптикоелектронний і параметричні (табл. 1).

У повітряних технічних каналах витоку інформації середовищем поширення 
акустичних сигналів є повітря, і для їх перехоплення використовуються мініатюр-
ні високочутливі мікрофони і спеціальні спрямовані мікрофони. Мініатюрні мікро-
фони об’єднуються (або з’єднуються) з портативними звукозаписними пристроями 
(диктофонами) чи спеціальними мініатюрними передавачами [2,33].

Автономні пристрої, які конструкційно об’єднують мініатюрні мікрофони і 
передавачі, називають закладними пристроями перехоплення мовної інформації, або 
просто акустичними закладками. Перехоплена закладними пристроями мовна інфор-
мація може передаватися по радіоканалу, оптичному каналу (в інфрачервоному діапа-
зоні довжин хвиль), по мережі змінного струму, з’єднувальним лініям ДТЗС, стороннім 
провідникам (трубам водопостачання і каналізації, металоконструкціям і т. п.). Причо-
му для передачі інформації по трубам і металоконструкціям можуть використовувати-
ся не тільки електромагнітні, а й механічні ультразвукові коливання [2, 38].

Таблиця 1. 
 Класифікація технічних каналів витоку акустичної (мовної) інформації

Повітряні канали витоку акустичної (мовної) 
інформації

Вібраційні канали витоку акустичної (мовної) 
інформації

 Перехоплення акустичних сигналів мікрофонами, 
комплексованими з портативними пристроями 
звукозапису

Перехоплення акустичних сигналів електро-
нними стетоскопами

Перехоплення акустичних сигналів напрямленими 
мікрофонами

Перехоплення акустичних коливань сте-
тоскопами, комплексованими з приладами 
передачі інформації по радіоканалу

Перехоплення акустичних сигналів мікрофонами, 
комплексованими з пристроями передачі інфор-
мації по радіоканалу

Перехоплення акустичних коливань сте-
тоскопами, комплексованими з приладами 
передачі інформації по оптичному каналу в 
ІЧ-діапазоні довжин хвиль

Перехоплення акустичних сигналів мікрофонами, 
комплексованими з пристроями передачі інфор-
мації по мережі електроживлення

Перехоплення акустичних сигналів стетос-
копами, комплексованими з пристроями 
передачі інформації по трубам водопостачан-
ня, опалення, металоконструкціям і т. п.

Перехоплення акустичних сигналів мікрофонами, 
комплексованими з пристроями передачі інфор-
мації по оптичному каналу в ІЧ-діапазоні 

Перехоплення акустичних сигналів шляхом 
прийому та детектування побічних ЕМІ (на 
частотах ВЧ-генераторів) ТЗПІ та ДТЗС, моду-
льованих інформаційним сигналом

Перехоплення акустичних сигналів мікрофонами, 
комплексованими з пристроями передачі інфор-
мації по телефонній лінії

Перехоплення акустичних сигналів шляхом 
прийому та детектування побічних ЕМІ (на 
частотах ВЧ-генераторів) ТЗПІ та ДТЗС, моду-
льованих інформаційним сигналом
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Прийом інформації, яка передається закладними пристроями, здійснюється, 
як правило, на спеціальні приймальні пристрої, що працюють у відповідному діапа-
зоні довжин хвиль. Однак зустрічаються заставні пристрої, прийом інформації з яких 
можна здійснювати з звичайного телефонного апарату. Такі пристрої встановлюють-
ся або безпосередньо в корпусі телефонного апарата, що перебуває в контрольова-
ному приміщенні і називається «телефоном-спостерігачем», або підключаються до 
телефонної лінії, найчастіше в телефонній розетці. Подібний пристрій конструкцій-
но об’єднує мініатюрний мікрофон і спеціальний блок комутації і часто називається 
«телефонним вухом». Блок комутації підключає мікрофон до телефонної лінії при до-
звоні за певною схемою до «телефону-спостерігача» або подачі в лінію спеціального 
кодованого сигналу.

Використання портативних диктофонів і акустичних закладок вимагає про-
никнення на контрольований об’єкт (в приміщення). У тому випадку, коли це не вда-
ється, для перехоплення мовної інформації використовуються направлені мікрофо-
ни [2, 42].

Щоб знизити ефективність використання зловмисниками мікрофонів з пе-
редачею інформацією по радіоканалу, високочастотного «нав’язування», інших за-
собів знімання інформації використовують різноманітні «антижучки» – електронні 
засоби, які штучно створюють шумовий фон (в тому числі високочастотний) поблизу 
місця важливих переговорів або поглинаючі сигнал пасивні екрани. Для цього існує 
декілька методів:

• простий метод екранування приміщень та поверхонь;
• генератори шуму.
Одним з найпростіших та доволі розповсюдженим є метод екранування при-

міщень від несанкціонованого зняття інформації. В цьому методі використовуються 
електричні схеми, де шумовий фон створюється за допомогою електромагнітного 
екранування. Фізично під дією джерела електромагнітної енергії на стороні екрану, 
зверненого до джерела, виникає заряд, а в його стінках  – струми, поля яких в зо-
внішньому просторі за інтенсивністю близькості до поля джерела, а за напрямком 
протилежні йому, і тому відбувається взаємна компенсація полів. Найчастіше для 
екранування використовуються такі матеріали: скло зі струмопровідним покриттям, 
спеціальні тканини, радіопоглинаючі тканини, струмопровідні фарби, електропро-
відний клей, металеві матеріали та фольгові матеріали, металізація поверхонь. Так 
в приміщенні створюється замкнутий екран з матеріалів, що створюють собою за-
мкнутий контур, підключений до однієї точки (заземлення). Недоліком є висока ціна 
в умовах приватного використання та відсутність мобільності, тому частіше вико-
ристовують генератори шуму [2, 51].

Пристрої акустичного захисту використовують при проведенні конфіден-
ційних заходів і переговорів для захисту зчитування інформації через стіни, віконне 
скло, опалювальні труби, системи вентиляції, приладів лазерного знімання з вікон 
акустичної інформації тощо. Акустичні генератори шуму використовуються для за-
шумлення акустичного діапазону в приміщеннях і в лініях зв’язку, а також для оцін-
ки акустичних властивостей приміщень. Радіоелектронним принципом дії даних 
приладів є створення перешкод для приймаючого пристрою, інтенсивність якого до-
статня для порушення його роботи. Під «шумом» у вузькому сенсі цього слова часто 
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розуміють так званий білий шум, що характеризується тим, що його амплітудний 
спектр розподілений за нормальним законом, а спектральна щільність потужності 
постійна для всіх частот. У більш широкому сенсі під шумом, за асоціацією з акусти-
кою, розуміють перешкоди, що представляють собою суміш випадкових і коротко-
часних періодичних процесів. Крім білого шуму виділяють такі різновиди шуму, як 
флікер-шум і імпульсний шум. У генераторах шуму використовується білий шум, так 
як навіть сучасними способами обробки сигналів цей шум погано відфільтровуєть-
ся. Можна використовувати переносний генератор акустичного шуму, яким можна 
буде скористатись в будь-якому місці в будь-який час. Генератор встановлюється на 
певну частоту, якщо вона відома або на певний діапазон. Дані сигнали глушать звуки 
у своїх діапазонах, тому записуючі прилади отримають неякісну інформацію, яку до-
волі важко розпізнати та очистити для аналізу. При ввімкненому пристрої не можуть 
працювати переносні або компактні бездротові мікрофони, цифрові диктофони або 
диктофони з міні-касетами, лазерні пристрої для знімання та обробки інформації, 
стетоскопи тощо [3,3].

Сучасні генератори шуму мають ряд можливостей. Перш за все їх можна ви-
користовувати як всередині приміщення так і ззовні. Більше того, дані пристрої абсо-
лютно не шкідливі для здоров’я людини, тому що не випромінюють електромагнітних 
хвиль. Більшість моделей генераторів шуму мають декілька режимів. Так, наприклад, 
за допомогою режиму нерозбірливої мови створюється ефект проблем з прослухову-
ючим обладнанням. Важливою перевагою також є робота генератора шуму від бата-
рейок. Завдяки цьому немає необхідності шукати додаткові джерела живлення.

Серед недоліків генераторів шуму можна виділити їх велику вартість, крім 
того, перешкоди деяких моделей при розмові, наприклад, по телефону може бути 
чутно і тому, хто намагається захистити вихідну інформацію, що досить незручно 
при розмові.
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Популярним явищем на сьогодні є виробництво та споживання смузі, які 
представляють собою густий коктейль, що готується шляхом збивання свіжих або 
свіжозаморожених інгредієнтів у блендері. Різноманітність поєднань інгредієнтів 
дозволяє створювати широкий асортимент даної продукції, з різною густотою, що 
дозволяє відносити дані коктейлі як до напоїв, так і до страв. Споживання смузі за-
безпечує максимальне засвоєння ессенціальних нутрієнтів, які містяться у вихідній 
сировині, що використовується для їх виробництва. Даний вид продукції є дуже по-
пулярним серед усіх верств населення завдяки своїй корисності, легкості та швидко-
сті приготування. Тому питання створення функціональних смузі є актуальним та 
своєчасним.

За прототип обрано рецептуру смузі, яка складається з: манго, груші, апель-
сину, чорниці, полуниці. Пектини, які містяться в апельсинах, сприяють процесу 
травлення, покращують роботу товстого кишківника та зменшують в ньому гнилісні 
процеси. Сік апельсину також є протицинготним засобом. Грушу рекомендовано спо-
живати людям, які хворіють на ожиріння та цукровий діабет. Вона зміцнює імунітет 
та підтримує захисні реакції організму, бореться з інфекціями, знімає запалення і до-
помагає при депресії, завдяки наявності у складі ефірних масел. Манго містить віта-
мін А, тому його споживання рекомендовано для профілактики хвороб зору, а саме: 
«курячої сліпоти», сухості рогівки, а також покращує імунітет та попереджує такі 
хвороби як ОРЗ, риніт. Полуниці мають потужну протизапальну й протимікробну 
дію, пригнічують розвиток вірусу грипу, корисні при захворюваннях нирок і сечових 
шляхів, при малокрів’ї дозволяють заповнити дефіцит заліза. Чорниця, за рахунок 
своїх протимікробних і протизапальних властивостей, полегшує хворобливі стани 
при застудах, запальних процесах верхніх дихальних шляхів і при головному болю. 
Одна з найкорисніших якостей чорниці — це її позитивний вплив на травну систему. 
Вживання чорниці нормалізує травлення, є потужним бактерицидним засобом (сік 
знищує збудників черевного тифу і дизентерії).

Новим інгредієнтом у розробленому смузі стала редиска. Редис містить у 
своєму складі калій, натрій кальцій, фосфор, магній, залізо, вітаміни групи В, РР, С. 
Окрім того, він має також тіамін, рибофлавін, нікотинову кислоту.

Американськими вченими з університету Огайо встановлено, що антоціа-
ни редиски уповільнюють ріст ракових клітин на 50-80%, що перешкоджає розвитку 
раку товстої кишки.

При додаванні редису до рецептури смузі, енергетична цінність напою збіль-
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шується з 61,9 ккал до 71,2 ккал. Проте, вуглеводне навантаження на організм при 
споживанні розробленого смузі буде зменшуватися, оскільки кількість вуглеводів у 
розробленому смузі на 15 % менша, ніж у напої, взятому за прототип. Окрім того, 
співвідношення білків до вуглеводів наближується до ідеального.

На сьогодні важливим показником якості є глікемічний індекс продуктів 
харчування. Він відображає з якою швидкістю харчовий продукт розщеплюється в 
організмі і перетворюється на глюкозу. Чим швидше розщеплюється харчовий про-
дукт, тим вищий в нього глікемічний індекс. За еталон прийнята глюкоза, яка має 
ГІ=100%, всі інші продукти порівнюються з нею.

Сьогодні існує математичний спосіб розрахунків показника глікемічності, 
який дозволяє об’єктивно оцінити глікемічність харчового продукту. Визначення по-
казника глікемічності (ПГ) харчового продукту визначали розрахунковим методом як 
суму добутків значення глікемічного індексу кожного вуглеводу та кількості вказаних 
вуглеводів в 100 г харчового продукту і розраховували за формулою:
 ПГ = а1*х1+а2*х2+аn*хn, одиниць, (1)

де а1, а2, а3, ... аn – глікемічний індекс вуглеводів;
х1, х2, х3, ... хn – кількість відповідних вуглеводів у 100 г готового продукту.
Розрахунок показника глікемічності фруктово-ягідного смузі, взятого за 

прототип та розробленого смузі, наведено в табл. 1 та табл. 2.
Показник глікемічності фруктово-ягідного смузі, взятого за прототип стано-

вить 5,03 од., розробленого смузі – 4,34 од. Тобто, при заміні частини вихідної сирови-
ни редисом, показник глікемічності зменшується на 13,7%. Це в свою чергу свідчить 
про те, що розроблений напій можна вживати людям, які хворі на цукровий діабет.

Висновок
Отже, розроблений смузі передбачається використовувати як аперитив, 

оскільки редис має властивість збуджувати апетит та поліпшувати роботу травної 
системи.

Редис був обраний додатковою сировиною до фруктово-ягідного смузі з 
апельсину, чорниці, полуниці, манго, груші.

Американськими вченими з університету Огайо встановлено, що антоціа-
ни редиски уповільнюють ріст ракових клітин на 50-80%, що перешкоджає розвитку 
раку товстої кишки.

Було розраховано енергетичну цінність, яка у розробленому смузі збільшу-
ється на 15% за рахунок підвищення вмісту білків і зменшення – вуглеводів; глікеміч-
ний індекс напою зменшується на 13,7%, що дозволить споживати розроблений смузі 
людям, хворим на цукровий діабет.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Металлургия и энергетика.
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MEASURING CHART OF THERMAL TRANSFORMER OF WATER LEVEL

Abstract: In hired the worked out measuring chart and basic elements of measuring 
chart of thermal transformer of water level are offered grounded, that thermal transformers are 
one of perspective, due to a high sensitiveness, exactness and reliability.

Key words: Thermal converter, thermoresistor, temperature, thermosensitive 
element, tension, pump, measuring scheme, resistance, chip, stabilitron.

Thermal converters of level it is characterized by existence of the following basic 
elements: heat conductor (HC); heating element (HE); thermosensitive element (TSE) and 
measuring scheme (MS).

The combination in designs thermal converters of level of various options of a heat 
conductor, heating element, thermosensitive element and the measuring scheme allows to 
receive this or that principle construction. For the purpose of creation of various options 
of basic elements level converters us have been developed morphological tables of basic 
elements [1].

On the basis of the analysis of the principles creation of thermal converters of level 
it is possible to draw a conclusion on a possibility of development of various designs in 
which various combinations of the above-stated basic elements take place: TP, PE, TUE and 
IS [2].

Fig. 1. The measuring scheme of the thermal converter of water level for systems of indication 
and control of the water pump:
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The thermoresistor it is constant to be in a heated state, this state is a working 
operational condition of the thermoresistor. Temperature up to which the thermoresistor 
is warmed, gets out and defined proceeding from the temperature characteristic of the 
thermoresistor [3]. Reliability of a signaling device is provided with simplicity of a measuring 
chain which represents the electronic relay working in the elementary modes “yes” and “no”.

1  heat conductor; 2-heating element; 3  thermoresistor; 4-bridge scheme; 
5-differential amplifier; 6 relays; 7 power supply; 8 pump; 9 indicator.

The thermistor converter of level of liquid [4] contains a heat conductor 1, heating 
an element 2, the thermoresistor 3  and the measuring scheme, consisting of the bridge 
scheme 4, the amplifier 5 and the relay 6 (see fig. 1).

The thermistor level gage of liquid works as follows: at inclusion of a source of a 
direct current the 7th thermoresistor 4 begins to heat up a heating element 10 to a certain 
temperature. The thermoresistor leaves in the operating heated mode during no more than 
10 sec.

On reaching working temperature resistance of the thermoresistor changes so that 
impulses on the differential amplifier 5  arrive, the chain of the relay 6  becomes isolated 
and passes into the yes mode, and the signal which turns on the pump which gives liquid 
is given, and the light-emitting diode of the indicator 9  lights up. At a contact with level 
converter liquid thanks to different coefficients of a thermo analysis of liquid αж and gas αг 
(initially surrounding the converter), the last sharply changes the resistance, the electronic 
relay is instantly disconnected and passes into no mode what the dying-away light-emitting 
diode of the indicator 9 and the switched-off pump 8 testifies to.

Basic elements of the measuring scheme.
Amplifier of tension
Output tension from the bridge scheme needs to be strengthened. For this purpose 

we use a chip of the operational K140UD15 amplifier
Technical characteristics of the amplifier:
Uu.n1 , V____________________________________________+15
Uu.n2 , V____________________________________________-15
Ιnоm ,mА, no more than ____________________________________12
IB.У, mА, no more than____________________________________9

Fig. 2. Chip of the operational K140UD15 amplifier.
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Uсм, mВ, no more than _____________________________________±7.5
IВХ ,mкА, no more than _________________________________± 1.7
КО.С.СФ, dB, no more than __________________________________60
UВЫХ, V_____________________________________________12
RВХ, kОm, no more than ____________________________________4
RВЫХ, kОm, no more than ________________________________ 700    
Indication devices
As the device of indication we will choose the indicator digital multidigit vacuum 

luminescent IV-18 which is intended for display of information in the form of figures from 
0 to 9 and a decimal sign in each of 8 digital categories and auxiliary information on one of-
fice category in means of display of information of individual and group use [5].

The case is cylindrical, glass, conclusions flexible. Weight no more than 30 gr.
Purpose of a conclusion: 1 cathodes, conductor layer of an internal surface of a 

cylinder; 2 u1 – u8 – anodes – segments with 1st on the 8th category; 3-g1 ….g8 – anodes – 
segments; 4-e1 … .e8 – anodes – segments; 5—anodes – segments; 6—the anode – a segment 
of the 9th category; 7 g 9 – the anode – a segment 9 of the category; 8-a9 – the anode – a 
segment 9 of the category; 9-12 – anodes – segments; 13 cathode; 14 grid of the 9th category; 
15 grid 1 categories; 16 grid 3 categories; 17 grid 5 categories; 18 grid 8 categories; 19 grid 
7 categories; 20 grid 6 categories; 21 grid 4 categories; 22 grid 2 categories.

Connection of a conclusion for formation of figures and signs:
Digits: Outputs: Digits: Outputs:
0  12,11,3,5,4,10 9 9,11,12,10,4,3
1  10,4 point  2
2  12,10,9,5,3 line  6
3  12,10,9,4,3 minus  7
4  11,9,10,4
5  12,11,9,4,3
6  12, 11, 5,3,4,9
7  12,10,4
8  12,11,9,4,3,5,10
Scheme of management:

Fig. 3. Indication devices.
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1 decoder; 2,3 optrons; 4 indicator; 5 power supply.
Specification of WILLOWS – 18:
Color of a luminescence green
Brightness of the indicator, cd/m2, not less
one digital category 900
office category 200
Heat tension, V 85±10
Heat current, mА 50
Anode tension – a segment, V 45
Current of anodes – segments total, mА
for nine categories 50
Porosity 10± 1
Minimum operating time, h 10000
Period of storage, years, not less 4
The block of the feeding tension
The choice of the optimum power supply for the thermal level gage of liquid – a 

responsible task therefore, first of all it is necessary to define necessary and sufficient quality 
of his output tension.

The power supply has to provide food for analog chips:
K140UD15: +15V….-15
КR590КN1: +15V…-15V
К1113PV1А: +5 V….-15 V
КМ1816VE751А: +5 V
К555ID18: +5 V
We will choose the transformator TPT259 127/220 – 50, with power 31 V •A with 

the armored core ShML 25*32 and of secondary windings 5; 10; 1. 34 V.
For straightening of tension we use diode bridge KU401G
(Ιpot max = 0.5 A)
At stabilization of supply voltage we will use:
For Upow1 =+15V –chip К142ЕН48

Fig. 4. Scheme of control of the device:
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For Upow2 = -15 V – chip К142ЕН1
For Upow3 = +9 V – stabilitron КС190Г
(Ιst3=10mА)
For Upow4 = +5 V – stabilitron КС156А
(Ιst4=5mА)
We will determine face values of resistance: R1 and R2
R1 = 1.3kОm
From a nominal row we will take   R2 = 400 Оm
We will take C1, C2, C3, C4 condensers on 100 мкФ

CONCLUSION
1. On the basis of the analysis of the existing methods and devices of control of water 

level, it is shown that thermal methods are one of perspective, thanks to high sensitivity, 
accuracy and reliability [6].

2. The technique of design of designs of TPU, the representing sequences of systematization 
of requirements, the choice of structure, calculation, the choice of basic elements and 
the measuring scheme [7] is developed.

3. It is proved that possibilities of further development and improvement of thermal 
measuring converters allow to hope that the devices based on base of this method 
in the next years will find broad application in schemes of control and regulation of 
various technological processes of hydropower stations.
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Існує безліч автоматичних засобів, що розробило людство в процесі техніч-
ного прогресу. Одним з таких засобів є автоматична лінія, що представляє собою 
набір машин, які мають спільні механізми керування. Цей набір машин виконує в 
технологічній послідовності цикл автоматичних операцій з обробки виробів. Існу-
ють також допоміжні засоби, що застосовуються разом з автоматичними засобами. 
Зокрема, автоматична лінія обладнана необхідними автоматичними транспортними 
засобами, що дозволяють переміщувати вироби між машинами.

Також в результаті технічного прогресу виникає автоматизоване виробни-
цтво, яке включає в себе безліч видів автоматичних засобів, що відкриває нові про-
стіші, надійніші та важливі напрямки розвитку. Одним з таких видів розвитку слід 
виділити автоматичні системи програмного керування та кібернетичні системи з ло-
гічним керуванням.

Перші автоматичні лінії були збудовані в СРСР в 1939  році на яких авто-
матично оброблялися роликові втулки для гусеничних тракторів, а також головки 
блоків циліндрів для автомобільних двигунів. На сьогодні ж автоматичні лінії засто-
совують в більш ширшому спектрі, адже в залежності від числа виробів, що обробля-
ються на лінії виділяють одно- і багато номенклатурні автоматичні лінії.

Утворення автоматичних ліній на виробництві передбачає ряд комплексних 
процесів, які необхідно виконати перед тим як впроваджувати їх у виробництво. 
Перш за все, необхідно вибрати спосіб подачі заготовок і напівфабрикатів в облад-
нання, систему фіксації заготовки на позиції обробки; способи видалення деталі з 
обладнання і транспортування деталі на наступну позицію, методи автоматичного 
контролю розміщення деталей і автоматичного блокування, яке забезпечує безава-
рійну роботу лінії.

Поряд з автоматичними лініями утворюють напівавтоматичні та механізо-
вані лінії, що залежать від ступеня автоматизації основних і допоміжних операцій. 
За видами виконавчих механізмів, які транспортують оброблювальні деталі лінією, 
автоматичні лінії поділяють на 3 типи: 1) з спільним для всіх пресів транспорту-
вальним механізмом; 2) з спільним для двох сусідніх пресів лінії транспортуваль-
ним механізмом; 3) з індивідуальним для кожного пресу транспортувальним меха-
нізмом.

Перевага ліній першого типу – можливість виготовлення деталей практично 
любих розмірів, в тому числі з малою жорсткістю; використання на одному пресі де-
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кількох штампів; менша трудомісткість ремонту і обслуговування через мале число 
приводів (як правило, один) і підвищена надійність в роботі.

Однак при цьому зростають маси частин, що переміщуються, що обмежує 
продуктивність лінії, і збільшується трудомісткість при переналагоджуванні.

Перевагою лінії для обслуговування двох сусідніх пресів є простота перена-
лагоджування з виготовлення однієї деталі на виготовлення іншої. Недоліки – більш 
низьке виробництво в порівнянні з традиційними засобами автоматизації, а, відпо-
відно, і лінії; обмеженість числа штампувальних операцій в лінії; необхідність розта-
шування обладнання на визначеній по відношенню до маніпулятора відстані.

Автоматизація окремих операцій та технологічних процесів дає можливість 
значно збільшити продуктивність праці, забезпечити належну якість продукції, лік-
відувати важку малопродуктивну ручну працю. У наш час уже застосовують авто-
матичні складальні лінії на автомобільних заводах, підприємствах радіотехнічної 
промисловості, точної механіки, сільськогосподарського машинобудування. Проте 
рівень автоматизації складання відстає від рівня автома тизації інших технологічних 
процесів.

Перспективним напрямком удосконалення складання є створення та впро-
вадження на підприємствах роботів-складальників, особливо під час виконання мо-
нотонних робіт.

Висновок: комплексна автоматизація і утворення автоматичних ліній явля-
ються найбільш досконалою формою автоматизації виробничих процесів. Автомати-
зація цілих ліній забезпечить більш високу техніко-економічну ефективність, адже 
відпадає необхідність ручної праці при подачі заготовки від пресу до пресу і виникає 
можливість виключення людини з усього виробничого циклу.
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ресурси, земельні відносини.

На всіх етапах еволюції українського суспільства трансформація земельних 
відносин завжди належала до найскладніших проблем і найважливіших напрямів 
здійснення соціально-економічних перетворень. Це і зумовлено тим, що реформу-
вання торкається в першу чергу питань володіння, користування і розпорядження 
землею як головного засобу виробництва в сільському господарстві [1]. Земельні 
відносини – це відносини між громадянами, юридичними особами, місцевими ор-
ганами самоврядування та органами державної влади з приводу володіння, користу-
вання і розпорядження земельними ресурсами. Вони визначаються національними, 
соціальними, економічними і природними особливостями реалізації функції землі 
як об’єкта природи, основного засобу виробництва в сільському господарстві, при-
родного ресурсу і об’єкта майна [2].

Раціональне використання землі визначається як досягнення максимального 
ефекту у здійсненні мети землекористування з урахуванням корисної взаємодії зем-
лі з іншими природними факторами і при охороні землі в процесі використання як 
специфічної умови будь-якої діяльності, і головного засобу виробництва у сільсько-
му господарстві. Такий підхід має низку недоліків, оскільки отримання найкращого 
ефекту у землекористуванні — це тільки економічний аспект, до уваги береться ко-
рисна взаємодія землі з іншими природними факторами, проте ефективність раці-
онального використання сільськогосподарських земель характеризується комплек-
сно: економічною, технологічною, екологічною, еколого-економічною ефективністю. 
Явища довкілля і природні ресурси взаємозалежні і взаємопов’язані, що є основною 
умовою для дотримання екологічного балансу і прийнятного функціонування як всі-
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єї екосистеми в цілому, так і людини зокрема. Трансформація поняття «раціональне 
використання сільськогосподарських земель» пов’язана із трансформацією інститу-
ціонального середовища земельних відносин, відносин власності на землю та форм 
і пов’язаних із ними методів використання земель. Відповідне розуміння проблем 
переходу до раціонального використання сільськогосподарських земель в процесі 
трансформації системи землекористування, основаної на відношеннях цивілізацій-
ного ринку наведено в логічно-смисловій схемі складу і співпідпорядкованості про-
блем сучасного етапу переходу до раціонального використання сільськогосподар-
ських земель на (рис. 1) [3].

Із викладених на (рис. 1) позицій можна сформулювати на сучасному етапі 
розвитку земельних відносин і системи землекористування такі цілі раціонального 
використання сільськогосподарських земель для національного і регіонального рів-
нів: створення територіально-земельних передумов для виведення соціально-еконо-
мічного та екологічного процесу із кризового стану і переведення його на траєкторію 
збалансованого економічного розвитку та росту. Йдеться про те, що сьогодні рефор-
мування земельних відносин і системи землекористування забезпечило би перебу-
дову структури сільськогосподарського землекористування і таким чином сприяло 
розвитку і зростанню ефективності реальної економіки землекористування, підви-
щенню інвестиційної діяльності, подоланню соціальних деформацій, депресії тощо. 
Отже, зберігаючи фундамент переходу до конкурентного і багатоукладного, платного 
і саморегульованого землекористування, необхідно з’ясувати, конкретизувати і зорі-
єнтувати зміст раціонального використання. сільськогосподарських земель на вирі-
шення макроекономічних, соціально-демографічних і економічних завдань. Зокрема, 
А. М. Третяк у своїй праці «Землеустрій в Україні: теорія, методологія» зазначає, що 
раціональним може вважатися використання землі, при якому: здійснюються охо-
рона і відтворення продуктивних та інших корисних властивостей землі; найбільш 
повно враховуються природні та економічні умови і властивості конкретних земель-
них ділянок; досягається висока ефективність виробничої та іншої діяльності; забез-

Рис. 1 Проблеми переходу до раціонального використання сільськогосподарських 
земель в процесі трансформації системи землекористування, основаної на відношеннях 
цивілізаційного ринку
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печується оптимальне поєднання громадських, колективних і особистих інтересів у 
використанні землі [3].
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В настоящее время все без исключения мировые производители пищевых 
продуктов остро нуждаются в совершенной теории моделирования качества пище-
вых продуктов и определении срока их годности. Учитывая, что порча продукции в 
основном происходит в процессе его хранения и является функцией времени, модели 
должны строиться по законам кинетического моделирования [1]. На этапе разработки 
продукта, внедрения в производство, для сохранения качества важно оптимизировать 
соотношение показателей, влияющих на биологическую, пищевую и энергетическую 
ценность по различным критериям соответствия, достичь характерные для разрабаты-
ваемого продукта структурно-механические свойства [2, 3].

Объекты и методы исследований. Объекты исследования  – пищевые 
продукты, процессы порчи пищевых продуктов. Методы исследования аналити-
ческие на основе проведенных органолептических, измерительных методов по 
определению химического состава, биохимических исследований качества пище-
вых продуктов.

Аналитическое моделирование процессов изменения качества пище-
вых продуктов. Все пищевые продукты состоят из биоматериалов, которые со 
временем меняют свои свойства, разлагаются и портятся. Процесс порчи объек-
тивный, его нельзя предотвратить, можно только контролировать и влиять с це-
лью замедления. Основными способами воздействия на качество продукта будем 
считать: правильный выбор рецептуры, технологии, упаковки, транспортировки, 
соблюдение режимов хранения. Для оценки процесса порчи необходимо знать 
закономерности его протекания. При изучении таких закономерностей должны 
быть применены современные методы моделирования. Учитывая, что порча про-
дукции в основном происходит в процессе его хранения и является функцией 
времени, модели должны строиться по законам кинетического моделирования 
[1,2]. Процессы порчи пищевых продуктов принято классифицировать по трем 
основным видам процессов, происходящих в продукте: физические, химические, 
микробиологические изменения. Между ними существует определенная корреля-
ция и в большинстве случаев наблюдаются все три вида порчи. Как правило, они 
связаны между собой по законам нелинейной (непрямой) зависимости и влияют 
друг на друга. Практика хранения многих пищевых продуктов показывает, что 
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есть явно выраженный показатель порчи продукта. В таком случае кинетическую 
модель изменения качества продукта можно записать в виде дифференциального 
уравнения
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Результаты исследований. Предложена теория кинетического моделирова-
ния качества с целью определения срока годности пищевых продуктов. В основу мо-
дели положены дифференциальные уравнения второго порядка, описывающие кине-
тику накопления вредных веществ, изменения структурно-механических свойств.
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Молочні продукти становлять обов’язкову складову раціону харчування кожної 
людини. Молочна галузь займає вагоме місце в структурі харчової промисловості України, 
є провідною ланкою у вирішенні продовольчої проблеми країни. Молоко характеризується 
високими органолептичними властивостями: ніжним і приємним смаком, привабливим 
білим кольором з жовтуватим відтінком. Україна прагне свою харчову продукцію та продо-
вольчу сировину продавати на міжнародному та європейському ринках. Конкурентною на 
цих ринках може бути тільки високоякісна й безпечна продукція. Але рівень гармонізації 
стандартів до європейських поки що не на достатньому рівні. Виготовлення та випробу-
вання харчових продуктів за вимогами міжнародних чи європейських стандартів сприяти-
ме її конкурентоспроможності, а також зніматиме технічні бар’єри в торгівлі.

Питанням гармонізації українських національних стандартів з європейськи-
ми присвячено праці таких науковців, як Ю. Бережна, С. Литвинська, Н. Пархоменко, 
Є. Нестеренко, Ю. Ульянченко.

Метою дослідження є вивчення оцінювання відповідності та сучасного стану 
нормативної бази щодо молочних продуктів, рівня її гармонізації з міжнародними та 
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європейськими стандартами.
Попри складну економічну ситуацію молочна галузь зберегла позитив-

ну динаміку зростання. Останні дані Державної служби статистики свідчать, що 
у господарствах всіх категорій виробництво молока становило 946,2 тис. т, що на 
5,4% більше проти аналогічного періоду минулого року [2]. Станом на 1.01.2015 р. 
у господарствах населення утримувалося близько 1747,8 тис. поголів’я корів, де їх 
чисельність становила на 6,7 % менше, ніж на аналогічну дату 2014  р., тоді як в 
сільськогосподарських підприємствах налічується майже в 3,3 разу менше тварин 
порівняно з приватними домогосподарствами, а саме 528,0 тис. голів (-6,4 % до ми-
нулого року) [2]. Очікувати кардинальних змін в структурі виробництва молока 
найближчим часом навряд чи можливо.

Медико біологічні вимоги до безпечності молока та молочних продуктів 
контролюються згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України Про затвер-
дження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпеч-
ності харчових продуктів та продовольчої сировини», де визначено гігієнічні вимоги 
безпечності та поживної цінності молока і молочних продуктів. Контроль прово-
диться на вміст меламіну, афлотаксину, мікроорганізмів заквасочної мікрофлори і 
пробіотичних мікроорганізмів [9].

Ідентифікацію (процедуру оцінки відповідності) молока, молочної сирови-
ни, молочної продукції та допоміжних матеріалів для переробки проводять з метою: 
1) підтвердження відповідності певного виду продукції тим відомостям, що наведе-
ні в маркованні, декларації; 2) підтвердження відповідності загальновизнаної назви 
певного виду продукту, торговельної марки та/або комерційного (фірмового) найме-
нування; 3) підтвердження відповідності вимогам чинних нормативно-правових ак-
тів; 4) підтвердження придатності молочної продукції для споживання людиною; 5) 
захисту покупців від несумлінного виробника (продавця).

Для ідентифікації молока та молочної продукції використовують нормативні 
документи, міжнародні стандарти, супровідні документи на ці продукти, договори 
поставок, контракти, специфікації на ці продукти, інформацію на етикетках спожив-
чого пакування та інші документи, які містять опис цих продуктів. Ідентифікацію 
молока та молочної продукції проводять призначені органи з оцінки відповідності та 
акредитовані лабораторії, які здійснюють оцінку відповідності продукції. Результа-
ти ідентифікації конкретної молочної продукції аналізують та оформляють у вигляді 
протоколу проведення ідентифікації.

Молоко та молочна продукція, які не відповідають назві або показникам, 
зазначеним у ДСТУ ISO 707:2002, що наведена в документах на цей продукт або 
етикетках споживчого маркування, визнають фальсифікованими та підлягають 
вилученню з обігу. Станом на 1.01.2016 року ДСТУ на молочну продукцію – 135, з них 
гармонізовані – 77 (табл.1).

У результаті проведеного аналізу встановлено, що стандарти на молочну 
продукцію практично не гармонізовані з вимогами міжнародних стандартів. Це по-
яснюється тим, що міжнародних стандартів на продукцію дуже мало, адже вона ви-
готовляється у кожній країні за своєю технологією, рецептурою, з використанням 
вітчизняної сировини, тому вимоги стандартів на харчову продукцію не створюють 
технічних бар’єрів у торгівлі, оскільки їх можна врегулювати угодами (контрактами) 
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між торговими партнерами. Створюють технічні бар’єри в торгівлі переважно макси-
мально допустимі рівні показників безпечності та методи їх контролю. Саме ці стан-
дарти потребують гармонізації.

У результаті всього сказаного вище можна зробити такі висновки. Погли-
блення інтеграційних процесів між Україною і ЄС має супроводжуватися подаль-
шим реформуванням та зближенням національної системи технічного регулювання 
з європейською. Цей процес було започатковано наприкінці 1990-х рр., а в нинішніх 
умовах за різними складовими технічного регулювання спостерігається нестабільне 
просування. Відсутність ефективної системи гармонізації стандартів, впровадження 
системи НАССР на підприємствах об’єктивно спричиняє зниження відповідальнос-
ті виробників перед споживачем, масовий випуск фальсифікованої, неякісної та не-
безпечної продукції. З метою адекватного реагування державних органів технічного 
регулювання на цю ситуацію та здійснення необхідних заходів щодо її виправлення 
було б доцільно організувати постійний моніторинг продовольчої мережі.
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Одеська національна академія харчових технологій

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛЮЩЕНИХ ПРОДУКТІВ

Ключові слова: овес / oats, круп’яне виробництво/ groat production, плющен-
ні продукти/ flaked products, голозерний овес/ naked oats.

Серед злакових пластівців найбільший попит мають вівсяні пластівці, ви-
робництво яких за останні роки постійно зростає. При переробці вівса продовольчих 
потреб отримують найбільш широкий, зафіксований у регламенті асортимент плю-
щених продуктів та пластівців: крупи плющені, пластівці «Геркулес», «Пелюсткові» 
та «Екстра». Для виробництва всіх видів пластівців в якості сировини як правило 
використовують крупу вівсяну неподрібнену.

При виробництві круп вівсяних плющених використовують крупу вівсяну 
неподрібнену першого або вищого сортів. На першому етапі крупу направляють на 
воднотеплову обробку (ВТО), яка полягає у пропарюванні в шнекових горизонталь-
них пропарювачах при тиску пари 0,05-0,10 МПа. Пропарене ядро відволожують у 
спеціальних теплоізольованих бункерах протягом 20-30 хв. Плющення ядра здійсню-
ють у плющильних або валкових верстатах на рифлених вальцях. Відношення швид-
костей вальців повинно дорівнювати одиниці. Товщина плющеної крупи, як правило, 
складає 0,7-0,9 мм. Після плющення та сушіння отриманий продукт направляють на 
сортування, в процесі якого проходом сита Ø 2,0 мм проводять видалення борошен-
ця та частинок подрібненого ядра, сходом – отримують крупу плющену, яку контр-
олюють на двох аспіраційних системах та після магнітного контролю направляють 
на фасування.

Пластівці «Геркулес» виробляють з круп неподрібнених вищого сорту. Схема 
включає в себе наступні етапи: пропарювання, темперування, плющення, просію-
вання та охолодження готової продукції. На початку технологічного процесу прово-
дять додатковий контроль круп на двох послідовних системах падді-машин та одній 
системі крупосортування. На системах падді-машин вилучають нелущене зерно, яке 
повертають на лущильні системи або направляють у відходи відповідної категорії. 
Контроль борошенця та дрібки проводять на крупосортувальних машинах. Сходом 
сита 2,5×20 мм отримують крупу, яку направлять на подальшу обробку. ВТО при ви-
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робництві пластівців «Геркулес» проводять за аналогічною схемою та режимами, що 
передбачає виробництво крупи плющеної. Плющення проводять на плющильних 
верстатах з гладкими валками, товщина пластівців «Геркулес» не повинна переви-
щувати  0,5  мм. Пластівці підсушують на стрічкових сушарках до вологості 12,0 % 
та контролюють на двох системах аспіраційних колонок та одній системі магнітних 
сепараторів.

Для виробництва пластівців «Пелюсткові» використовують крупи неподріб-
нені вищого або першого сорту. На першому етапі технологічного процесу проводять 
додатковий контроль, який здійснюють аналогічно процесу виробництва пластівців 
«Геркулес», після цього крупу додатково направляють на одну шліфувальну систему. 
Обробка поверхні ядра знижує вміст зольних елементів до 1,9 %, який є регламенто-
ваним. Суміш продуктів шліфування спочатку сортують на бураті де проходом мета-
левого сита № 080  вилучають борошенце, після чого у крупосортувальній машині 
вилучають подрібнене ядро та ділять крупу на дві фракції. Отримані фракції направ-
ляють на аспіраційну систему для вилучення залишків лузги та борошенця. Наступні 
етапи: ВТО, плющення, сушіння та контроль при виробництві пластівців «Пелюст-
кові» проводять за аналогічною схемою та режимами, що передбачає виробництво 
пластівців «Геркулес» та крупи плющеної.

Аналіз показує, що під дією надлишкового тиску та температури вологість 
крупи в ході пропарювання здатна збільшуватися на 2-3 % і опосередковано складає 
14,5-15,5 % перед плющенням. Така кількість вологи в крупі направлено змінює її 
властивості у напрямку збільшення пластичності, що у сукупності дозволяє отриму-
вати плющені продукти з виходом до 95 % (по відношенню до крупи). Пропарюван-
ня крупи перед плющенням при застосуванні існуючих технології переробки вівса 
є другим етапом ВТО, проведеним методом гарячого кондиціювання (перший етап 
здійснюють перед лущенням вівсяного зерна), що створює умови для пришвидшення 
протікання реакцій у хімічному складі крупи та збільшує пластичність крупи при 
однократному пропарюванні при відносно м’яких режимах.

Для голозерних культур (наприклад голозерний овес, голозерний ячмінь), 
для яких пропарювання на різних етапах обробки ядра не використовують, при ви-
робництві з них пластівців для досягнення необхідних фізико-хімічниих та техноло-
гічних змін у ядрі перед плющенням, як правило, застосовують метод ВТО за комбі-
нованою структурою холодного та гарячого кондиціювання. Це дозволяє збільшити 
вологість крупи перед пропарюванням та відповідно при більш м’яких режимах про-
парювання забезпечувати високий вихід плющеного ядра.

На кафедрі технології переробки зерна Одеської національної академії хар-
чових технологій проводяться дослідження голозерних сортів вівса, метою яких є 
підвищення ефективності переробки вівса у напрямку збільшення виходу готових 
продуктів та розширення існуючого асортименту круп і круп’яних продуктів різного 
призначення.

Встановлено, що технологічно доцільним режимом ВТО для крупи із голо-
зерного вівса є вологість перед пропарюванням 17,5 % та тиск пари 0,15 МПа. Про-
парювання крупи при такому режимі дозволяє отримувати вихід плющеного ядра на 
рівні 84,3-93,6 %. За органолептичною оцінкою плющений продукт, отриманий при 
такому режимі, характеризується як пластівці (рис. 1 а).
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Зменшення вологості ядра перед пропарюванням до 15,4 % не дозволяє про-
вести зміну фізико-хімічних та технологічних властивостей крупи у повному обсязі, 
на що вказує значна кількість борошенця при плющенні, що обумовлено недостат-
німи пластичними властивостями крупи. Окрім цього, при плющенні крупи підго-
товленої за такого режиму, від пластівців відколюються частини і кінцевий продукт 
характеризується несиметричною формою (рис. 1 б). Збільшення вологості до 19,1 % 
в свою чергу дозволяє збільшити вихід плющеного ядра, однак надмірна вологість 
крупи перед пропарюванням приводить до зміцнення ядра та втрати пластичних 
властивостей, тому пластівці, отримані при такому режимі, більшою за органолеп-
тичною оцінкою та характером поверхні являють собою крупу плющену (рис. 1 в).

При застосуванні досліджуваних режимів ВТО вихід плющених продуктів в 
1,7-1,9 рази перевищує вихід пластівців із плівчастого вівса (у перерахунку на зерно), 
що вказує на високий потенціал сорту голозерного вівса для виробництва круп та 
пластівців.

Список літератури
1. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах. – К., 

1998. – 164 с.
2. Шутенко, Є.І. Технологія круп’яного виробництва: навч. Посібник / Є.І. Шутен-

ко, С.М. Соц. – К.: Освіта України, 2010. – 272 с.
3. Кустов, І.О. Особливості технологічних властивостей та хімічного складу голо-

зерного вівса сорту «Саломон/ І.О. Кустов, С.М. Соц // Харчова наука і техноло-
гія. – 2015. – № 2 (31). – С. 103 – 108.

4. Sots, S.M. Evaluation of some technological factors of Ukrainian naked oats 
and barley affecting on its processing to food products / S.M. Sots, I.O.Kustov // 
ScientiaAgriculturae. – 2014. – Vol. 8. – №1. – Р.50-59.

5. Kulp, K. Handbook of Cereal Science and Technology / K. Kulp. – CRC Press, 2000. – 808 p.
6. Webster, F.H. Oats chemistry and technology / F.H. Webster, P.J. Wood. – St. Paul, MN, 

USA: American Association of Cereal Chemists. – 1986. – 433 p.

а) б) в)
Рис. 1. – Загальний вид плющеного продукту отриманого при: а) Wп=17,5 %, P= 
0,15 МПа, t=180 с; б) Wп=15 %, P= 0,15 МПа, t=180 с; в) Wп=19,1 %, P= 0,15 МПа, t=180 с;.
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ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД РЕЗОНАНСУ СТРУМУ

Ключові слова: алгоритм, резонансна частота, резонанс струму.
Keywords: algorithm, resonance frequency, resonance of current.

На багатьох промислових підприємствах (ПП) середньої та великої потуж-
ності (з середнім навантаженням від 30 МВт) використовують складноструктуровані 
електропостачальні системи (ЕПС) (рис. 1).

Якщо на підприємстві в наявності тільки електроприймачі загальнопро-
мислового призначення, то в мережі, наведеній на рис. 1, може виникнути резонанс 
струму тільки внаслідок підключення всередині або зовні джерела (джерел) вищих 
гармонік [1].

Рис. 1. Приклад ЕПС ПП з 
асинхронними двигунами
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Для захисту мережі від резонасних явищ пропонується розробити алгоритм 
розрахунку резонансної частоти в паралельному контурі з різнохарактерним наван-
таженням (конденсаторна установка (КУ) та активно-індуктивне навантаження). 
Для забезпечення програми даними в режимі реального часу необхідно встановити 
в релейному відсіку приєднання КУ та на кожному приєданні високовольтних асинх-
ронних електродвигунів (рис. 1) електронні багатофункціональні лічильники електро-
енергії, що вимірюють в режимі реального часу струм, напругу, потужність, частоту 
та інші параметри режиму електроспоживання, та забезпечити збір та передачу даних 
з них в АСКОЕ.

Рис. 2а. Початок алгоритму методу визначення резонансної частоти в паралельному 
контурі ЕПС ПП з різнохарактерним навантаженням
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В роботі [2] наведені формули для опорів оберненої послідовності на під-
вищених частотах. Ці опори визначаються на першій гармониці. Тому для того, щоб 
одержати значення вищевказаних опорів, електронні багатофункціональні лічильники 
електроенергії повинні вимірювати та зберігати дані про значення першої гармоніки 
струму та напруги. Аналіз схемотехніки електронних лічильників, випускаємих в да-
ний час в Україні та за її межами, показав, що необхідно встановлювати на приєднан-
нях такі лічильники, які вимірюють тільки значення першої гармоніки струму та на-
пруги (лічильники, що виконані на мікросхемах фирмами Analog Devices серії AD775x/
ADE775x або на аналогічних, наприклад, «Росток», «Елвін»). Дані про режим електро-
споживання (активні та реактивні електричні навантаження (ЕН), струм, напруга) з 
електронних лічильників електроенергії передаються в АСКОЕ. Після імпорту даних 
обирається період інтеграції, який повинен дорівнювати не більше 5 ÷ 15 хвилин.

Рис. 2б. Продовження 1 алгоритму методу визначення резонансної частоти в 
паралельному контурі ЕПС ПП з різнохарактерним навантаженням
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Рис. 2в. Продовження 
2 алгоритму методу 
визначення резонансної 
частоти в паралельному 
контурі ЕПС ПП з 
різнохарактерним 
навантаженням
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В роботі [1] наведений узагальнений алгоритм програми захисту мережі від 
резонансних явищ. Докладно послідовність розрахунку резонансної частоти в кон-
турі з різнохарактерним навантаженням при наявності зовні контуру джерела ВГ та 
сталому навантаженні наведена на рис. 2а÷2г:

Контроль входження значення ЕН на приєднаннях в поточний ІС даних 
електроспоживання відбувається згідно монографії [3].

В роботі [4] запропоновано користуватися для захисту від переванта-
ження КУ коефіцієнтом навантаження КУ (відношенням фактичного струму КУ 
ІС до номінального струму Іном). Але застосування програми розрахунку резонас-
ної частоти в контурі з різнохарактерним навантаженням на відміну від значення 
коефіцієнту навантаження дозволяє забезпечити електромагніту сумісність не 
тільки в режимі реального часу, але й на один-два періода інтеграції лічильника 
електроенергії (рис. 2г).

Рис. 2г. Закінчення алгоритму методу визначення резонансної частоти в паралельному 
контурі ЕПС ПП з різнохарактерним навантаженням
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Висновки
Розроблений алгоритм програми розрахунку резонансної частоти в контурі з 

різнохарактерним навантаженням, який дозволяє забезпечити електромагнітну суміс-
ність в режимі реального часу в ЕПС ПП при паралельному приєднанню КУ, асинхрон-
ного навантаження та наявності джерела вищих гармонік зовні або всередині ЕПС ПП.
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Ключові слова: ультрамікроскопія; наночастинка; роздільна здатність; ла-
зер; оптоволокно; фотоелектронний помножувач.

У сучасному світі мікроскопія надвисокої роздільної здатності набуває дуже 
великого значення. Особливо важливою вона стала в останні роки у зв’язку з бурхли-
вим розвитком мікро- та наноелектроніки, мікробіології, фізики різних наноструктур.

Існують такі види мікроскопії надвисокої роздільної здатності як: скануваль-
на зондова мікроскопія (СЗМ), растрова електронна мікроскопія (РЕМ), електронна 
мікроскопія, флуоресцентна STED-мікроскопія, ближньопольова оптична мікроско-
пія, ультрамікроскопія та ін. Розглянуті методи мікроскопії у порівнянні один з одним 
мають ряд переваг та недоліків. Наприклад, РЕМ має більшу швидкість сканування, 
ніж СЗМ, але потребує більше часу на підготовку зразків і вищої кваліфікації дослід-
ників. СЗМ, в свою чергу, мають меншу зону сканування та менший максимальний 
перепад рельєфу, але можуть працювати як у вакуумі, так і в газі, а у окремих випад-
ках і в рідині. Також істотним є можливість пошкоджень зонда.

При обранні конкретного методу необхідно враховувати особливості зраз-
ків (рельєфу, електропровідності, товщини), умов проведення вимірювань (вакуум, 
газове середовище). Так, при дослідженні біологічних об’єктів ширше використан-
ня отримала просвітлювальна електронна мікроскопія. Недоліком методу є необ-
хідність створення малої товщини зразка, його руйнування та неможливість по-
дальшого біологічного існування. Тунельний зондовий мікроскоп може сканувати 
поверхні, які проводять струм. Тому, якщо матеріал зразку діелектричний, то його 
вкривають шаром металу, що змінює форму та властивості поверхні та вносить до-
даткову похибку [1].

Так як в розглянутих вище видах мікроскопії ставляться високі вимоги до 
сканувальної системи, можливість отримання мікроскопічних зображень тільки за 
спеціальних умов, що дає змогу досліджувати тільки неживу матерію або електро-
провідних матеріалів, великого значення набуває дослідження і розробка оптичних 
методів мікроскопії. Оптичні методи мікроскопії високої роздільної здатності нада-
ють можливість різного роду досліджень, за нормальних умов, біологічних об’єктів, 
діелектричних частинок та ін.

Провівши аналіз методів мікроскопії надвисокої роздільної здатності, мо-
жемо зробити висновок, що для вимірювання розмірів наночастинок доцільно ви-
користати метод ультрамікроскопії, так як за допомогою цього методу можна про-
водити дослідження діелектричних частинок без використання вакууму та інших 
специфічних умов. В даному методі розміри наночастинок визначаються на основі 
аналізу інтенсивності світла, розсіяного частинкою. Схема вимірювальної установ-
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ки, в якій розсіяне частинкою лазерне випромінювання приймається оптичним во-
локном, з’єднаним з фотоелектронним помножувачем (ФЕП), показана на рис.  1. 
На рисунку Q  – кут між оптичною віссю падаючого лазерного випромінювання і 
напрямком спостереження; D – діаметр лазерного пучка; a – діаметр досліджуваної 
частинки (TіO2); df – діаметр фокальної плями; Df – діаметр оптичного волокна; r – 
відстань від частинки до оптичного волокна; f  – фокусна відстань об’єктива, який 
освітлює наночастинку.

Лазерне випромінювання GaAS-лазера моделі GB500F, який має довжину 
хвилі 532 нм і потужність 500 мВт, фокусується за допомогою об’єктива до плями 
розміром близько 10 мкм.

На відстані r = 10 мкм від досліджуваної частинки знаходиться вікно квар-
цового оптичного волокна з діаметром серцевини 7 мкм, в яке потрапляє світло, роз-
сіяне на частинках.

Сприйняте оптичним волокном світло передається до фотоелектронного по-
множувача, звідки сигнал іде до підсилювача і надходить до осцилографа.

Якщо на об’єктив падає паралельний гаусів пучок діаметром Df з довжиною 

хвилі випромінювання λ, то його можна зібрати у фокальну пляму діаметром 

. Діаметр фокальної плями згідно з дифракційною межею Аббе та кри-

терієм Релея не може бути меншим половини довжини хвилі світла.
Таким чином лазерне випромінювання з λ  =  532  нм, діаметром променя 

D = 3 мм можемо сфокусувати об’єктивом з фокусною відстанню    в 
світлову пляму діаметром df  = 0,64 мкм.

Рис. 1. Схематичне зображення установки для вимірювання розмірів наночастинки
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Зробимо розрахунок інтенсивності світла, розсіяного на наночастинці 
диоксиду титану (ТіO2) з показником заломлення pn та радіусом а. Якщо радіус на-
ночастинки співвідноситься з довжиною хвилі випромінювання λ і показником за-
ломлення частинки як / 20 pa n< λ , то можна скористатися формулою Релея для ін-
тенсивності неполяризованого випромінювання, розсіяного на частинці [2]:

 
         (1)

де 0I
 та scI −  інтенсивності відповідно падаючого випромінювання і ви-

промінювання, розсіяного в напрямку, заданому кутом θ; mn − показник заломлен-

ня середовища.

Потужність випромінювання, яке падає на частинку, дорівнює  , 

а інтенсивність –  . Нехтуючи втратами у волокні, можна вважати рівними 

потужності випромінювання на вході волокна і на вході фотоприймача. Тоді згідно 

з формулою (1) потужність випромінювання на вході фотоприймача 

. Якщо фотоприймач має темновий струм , то відношення сигнал/шум на виході 

фотоприймача , де  – величина сигнального струму, причому .

У разі використання ФЕП моделі H9307-03 з чутливістю  

відношення сигнал/шум на його виході .

Для забезпечення надійної роботи вимірювальної системи співвідношення 

сигнал/шум має бути  (за критерієм Роуза) [3].

Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновки, що роз-
дільну здатність вимірювальної установки можна збільшити за рахунок кращого 
фокусування лазерного випромінювання, збільшення його потужності та вибору 
фотоприймача з високою чутливістю та малим темновим струмом. Якщо за 
допомогою п’єзоприводів здійснювати переміщення підкладки з розташованими 
на ній нанооб’єктами, то за амплітудами електричних імпульсів на виході фото-
приймача та їх скважністю можна реєструвати не тільки розміри нанооб’єктів, 
але й їх розподіл. Даний метод може бути використаний в таких сферах як наное-
лектроніка, нанофотоніка та мікробіологія.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИТАРЫ

В данной работе предложена методика и результаты измерения характери-
стики направленности [1, 2, 3] гитары вместе с исполнителем. Метод заключает-
ся в снятии значений интенсивности звука двумя всенаправленными микрофонами, 
один из которых неподвижный, а второй перемещается по кругу вокруг исполнителя 
с инструментом, который находится в центре круга.

In this work we propose a method and the results of measuring the directional 
characteristic of a guitar with the artist. The method consists in taking two values of sound 
intensity with omnidirectional microphones, one of which is fixed and the other moves in a 
circle around an artist with a tool that is in the center of the circle.

Ключевые слова: гитара, характеристика, направленность, интенсивность, 
исполнитель.

Index terms: guitar, characteristic, directionality, intensity, artist.

Вступление
Характеристика направленности – одна из важнейших акустических харак-

теристик музыкального инструмента, ведь она позволяет понять, как расположить 
инструмент относительно слушателя, а также определить взаимное расположение 
инструментов в оркестре. Сейчас изучением характеристики направленности музы-
кальных инструментов в основном занимается Вольфганг Анерт. С его работой мож-
но ознакомится в книге «Техника звукоусиления. Теория и практика.». [4] В России 
изучением данной темы занималась Алдошина И.А., и некоторые результаты ее рабо-
ты можно найти в учебнике «Музыкальная акустика». [5] В Украине детально не из-
учали характеристику направленности музыкальных инструментов. Основная цель 
этой работы: исследовать характеристику направленности акустической гитары.

Анализ акустических особенностей музыкального инструмента
Гитара (от греч. kithara — лира) относится к семейству лютневых инстру-

ментов и имеет солидную историю: похожие на нее по внешнему виду инструменты 
встречались еще в древней Месопотамии и Египте. [5]

Строение современной акустической гитары показано на рисунке 1. Она со-
стоит из двух основных частей – это гриф (1) и корпус (2). Гриф в свою очередь со-
стоит из ручки грифа (4), головки грифа (3), пятки грифа (8) и накладки грифа (4). На 
головке грифа находятся колки (6) – механизм для крепления и изменения натяже-
ния струн. Накладка грифа прикреплена к ручке грифа. На накладке на определенном 
расстоянии друг от друга установлены металлические пластинки – порожки (7). По-
рожки выступают над грифом и разделяют его на лады (лад – это расстояние между 
двумя порожками). В самом начале грифа у головки крепится верхний порожек (5). 
Пятка грифа крепится к корпусу гитары. Если гриф вклеен в корпус гитары, то он 
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может регулироваться анкером (специальным стержнем внутри грифа), которым 
можно исправить изгиб грифа. Головка анкера скрыта либо на головке грифа, либо в 
корпусе гитары рядом с розеткой (19).

Между некоторыми ладами могут находиться точки или другие фигуры из 
пластика, дерева или перламутра  – маркеры ладов (9). Корпус гитары состоит из 
верхней (10) и нижней (12) деки, которые скреплены между собой фигурными бо-
ковыми стенками гитары – обечайками (11). [6]. Окантовка (14) скрепляет корпус и 
прячет зазоры, эстетически подчеркивает «талию» гитары. [7]

На верхней деке находится резонаторное отверстие (голосник) (13), которое 
украшается пластиковой или бумажной. [6] Оптимальный размер для него является 
8,5 см. в диаметре. Именно такой размер голосника будет давать наилучшее звучание. 
Любые эксперименты с формой и размером чаще всего приводят к ухудшению зву-
ка. [8] Под резонатором иногда прикреплена пластиковая пластина (18) для защиты 
верхней деки от царапин медиатором.

На поверхности верхней деки прикреплена подставка для струн (бридж) 
(15). На бридже (реже рядом с ним) находится нижний порожек (17), на которые опи-

Рис.1 Основные элементы строения акустической гитары.

Рис. 2. Характеристика направленности гитары на разных частотах.
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раются струны. [6] Затем струны вставляются в круглые пазы, продырявливающие 
подставку насквозь. Для фиксирования струн эти пазы закрываются пластиковыми 
штырьками (кнопками) (16). [8].

Алдошина И.А. в учебнике «Музыкальная акустика» приводит такие резуль-
таты измерений характеристики направленности гитары:

На частотах 100-200 Гц излучение ненаправленное, на частоте 367 Гц (мода 
колебаний верхней деки 1,0) характеристи ка имеет дипольный характер, на частоте 
436 Гц — квадрупольный, на более высоких частотах энергия излучается в передней 
полуплоскости. [5]

Методика измерения
Методика, которая используется для измерений характеристики направлен-

ности, заключается в следующем: измерения проводятся в тридцати двух точках, 
углы между которыми составляют 11.25  градуса; в точке, соответствующей нулю 
градусов размещается контрольный микрофон; второй микрофон перемещается по 
остальным точкам; гитарист с инструментом находится внутри круга так, чтобы ре-
зонаторное отверстие было напротив контрольного микрофона, а гриф гитары был 
на отметке 90 градусов. Для каждой частоты проводятся замеры интенсивности звука 
на обоих микрофонах. Затем строится характеристика направленности в полярных 
координатах.

Аппаратура, которая используется для измерений:
– Два всенаправленных микрофона Behringer EMC8000
– Внешняя звуковая карта Roland duo-capture ex
– Ноутбук с необходимым программным обеспечением.
Все измерения инструмента проводились с человеком. Помещение для из-

мерений – заглушенная комната кафедры Акустики и акустоэлектроники.

Рис.3. Результаты измерений характеристики направленности.
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Результаты измерений
Для измерений были выбранные следующие ноты (частоты): 

- Соль-диез большой октавы (103.8 Гц)
– Ля малой октавы (220 Гц)
– Ля первой октавы (440 Гц)
– Ля второй октавы (880 Гц)
– До третей октавы (1046.5 Гц)
Частоты для измерений выбраны с целью сравнения с уже полученными ре-

зультатами измерений характеристики направленности для гитары без исполнителя, 
а также чтобы охватить доступный частотный диапазон акустической гитары с раз-
делением на низкие, средние и высокие частоты.

Графики характеристики направленности для выбранных частот в полярных 
координатах представлены на рисунке 3.

Выводы
В работе исследовал характеристику направленности акустической гитары. 

Во всех обработанных источниках литературы предлагается характеристика направ-
ленности гитары без исполнителя, в моем же случае – с исполнителем, как и будет в 
реальных условиях выступления. Предоставлены результаты измерений характери-
стики направленности акустической гитары в полярных координатах. Данная мето-
дика и результаты измерений впоследствии могут быть использованы в научной дея-
тельности, а также музыкантами, звукорежиссерами, и всеми теми, кто занимается 
музыкой.
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ПОД- СЕКЦИЯ 17. Электроника.
Роговський Д. І. Лупина Б.І. Якименко Ю.І.

НТУУ «КПІ» ФЕЛ.

СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ШУМІВ ДИХАННЯ ЛЮДИНИ.

Ключеві слова: аускультація, акустичні шуми дихання, система реєстрації 
шумів, стетоскоп.

Keywords: auscultation, Acoustic sounds of breathing, system of noise registration,  
stethoscope.

ВСТУП
Системи реєстрації акустичних шумів є необхідним інструментом сучасної 

медичної діагностики патологій дихальних шляхів, та попередження їх утворень. На 
сьогоднішній день аускультація та спірометрія є найбільш інформативними та най-
більш опрацьованими методами, так як, вони мають довгу історію і усі основні мето-
дики прямої аускультації розробили ще античні греки, і з того часу вони не сильно 
змінились. Комбінування аускультації,та спірометрії є перспективним шляхом вирі-
шення діагностичних задач, виявлення патологічних процесів та досліджень здоров’я 
пацієнтів. Огляд ринку медичного обладнання довів, що дана тема є надзвичайно ак-
туальною, оскільки виробників медичного обладнання для поєднаної діагностики в 
Україні немає, і саме тому все обладнання для досліджень поставляється з-за кордону. 
Підґрунтям цьому слугує те, що для розробки такого складного обладнання потрібно 
залучати висококваліфікованих спеціалістів з мікроелектроніки, обробки інформації 
та медичної техніки. Тому було вирішено створити вітчизняну систему реєстрації на 
основі стетоскопу ,та лабораторного спірометру. В якості програми обробки даних 
було вибрано середовище LabView2010.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ШУМІВ ДИХАННЯ
Огляд відповідної літератури показав, що сигнал аускультації лежить в час-

тотному діапазоні від 70 Гц до 1500 Гц (дані межі не є стандартизованими і можуть 
дещо відрізнятися від зазначених),

Для виконання завдання було обрано мікрофон СМЕ 1538, який живиться 
від 2 В, та має на своєму виході постійну складову, яка на декілька порядків більша 
за інформативний сигнал. Тому для отримання достовірних даних потрібно попе-
ред підсилювача встановити фільтр верхніх частот, з невеликою частотою зрізу – до 
100  Гц, який буде видаляти постійну складову, та не дуже впливати на коефіцієнт 
підсилення у схемі у робочому діапазоні. Такий фільтр можна реалізувати на ОП , до 
того ж одразу підсилити вхідний сигнал. Після фільтра низьких частот використову-
ється підсилювач, виконаний на основі ОП.

У роботах[1,] використовуються мікрофони МКЕ-3  російського виробни-
цтва, які мають достатню чутливість 20 мВ/Па, та робочий діапазон від 50 до 15000Гц. 
Аналізуючи ринок представлених ,та наявних в Україні мікрофонів, було вибрано 
мікрофон CME-1538-100LB, як один з найкращих за своїми характеристиками мікро-
фонів, у якого номінальна чутливість -38 dB, робоча напруга до 10 В, вихідний опір 
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2,2 кОм, діапазон робочих частот від 20 Гц до 20 кГц. Розміри мікрофона діаметр 4 . 
висота 1,5,що дає змогу монтувати його у головку акустичного стетоскопу для пер-
винного підсилення акустичного сигналу, через підвищення тиску, в результаті зву-
ження трубки.

Медики оцінюють рівень шумів дихання як 10дБ по відносній шкалі значень 
звукового тиску.

Де 20 мкПа, – опорний тиск , поріг чутності синусоїдальної звукової хвилі, 
частотою1кГц.

Для визначення тиску потрібно перетворити формулу у наступну

Р=20мкПа*10^(N/20)= 20* 1,78=35,6 mkПа

Чутливість мікрофону дорівнює -38 дБ, що у переводі у В/Па дорівнює 0,126В/Па
Звідси отримаємо, що без спеціальних засобів вхідний сигнал на вході під-

силювачів дорівнює
0,126В/Па*35,6 mkПа= 4,38 мкВ,
Використовуючи насадку стетоскопа можна підвищити тиск на площині мі-

крофону, через зменшення площі прикладання акустичної енергії

P2/P1=S2/S1

R головки стетоскопа дорівнює 20мм, R мікрофона – 2 мм, S1=π* R2, тому 
відношення тисків дорівнює квадрату відношення радіусів, тому одразу можна отри-
мати сигнал у 80-100 разів сильніший, ніж без такої насадки.

Отже вхідний сигнал на підсилювачі буде мати амплітуду, порядку 50 мкВ.
Плата збору інформації, Bus-Powered Multifunction DAQ for USB,яка пойма-

тиме вихідний сигнал, має 12 бітний АЦП, точність якого при робочій напрузі 1В 
дорівнює 1,53 мВ. Тому потрібно зробити підсилювач, який би мав коефіцієнт підси-
лення порядку 10 000. АЦП має роздільну здатність 48 кС/с, що дозволяє реалізувати 
три канали з частотою дискретизації 8000 кГц.

В якості близького рішення було вибрано схему двокаскадного підсилювача 
на операційних підсилювачах ОРА 134. Запропоноване рішення використовувалось у 
схемі розпізнавання голосу, тобто дане рішення досить близьке нашій задачі по час-
тотному діапазону, але значно відрізняється по рівню підсилення сигналу, тому було 
вирішено доопрацювати схему , відповідно нашим вимогам.

В якості частоти зрізу фільтра високих частот було вибрано частоту 10 Гц, що 
дозволяє відсікти постійну складову, зменшити вплив мережевої частоти 50 Гц на де-
кілька дБ, та не впливати на робочий діапазон приладу. Для цього було використано 
фільтруюче RC коло, R=10000 Ом,С= 0,001 Рис.1 показує адаптовану схему.

Після проведення моделювання роботи схеми було встановлено наступне. 
Коефіцієнти підсилення відрізняються від розрахункових, але в потрібному нам 
діапазоні частот коефіцієнт підсилення достатньо стабільний, та затухання малих 
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частот достатнє. Похибок, внесених постійною складовою напруги на виході першого 
каскаду не виникає.

На рис.2  представлена робота он-лайн програми для моделювання рооти 
схеми. Моделювання показало, що дана модель відповідає поставленим вимогам, та 
має можливість на реалізацію, в якості мікрофонного підсилювача, в діапазоні частот 
від 100 Гц.

Для створення каналу спірометрії було вирішено взяти лабораторний 
спірометр.

Для збереження та цифрової обробки за допомогою персонального 
комп’ютера, вирішено використати плату збору інформації NI 6009 USB та середовище 
LabVeiw 2010. Для обробки сигналу було розроблено декілька програм, які можуть 
обробляти сигнал з двох каналів з затримкою в декілька мілісекунд, так як у платі 
стоїть один АЦП, який опитує послідовно усі задіяні в роботі канали.

На Рис. 3 представлена програма збору та обробки сигналу з двох каналів 
плати збору інформації. Для виконання поставленої задачі було запрограмовані 
фільтри високих частот, для більшої інформативності сигналу. Також було проведено 
швидке перетворення Фур’є, та представлено у графічному вигляді.

Рис.4 представляє результати збору та попередньої обробки каналу стетос-
копу. Було знято покази форсованого видиху з правої нижньої передньої частини 
грудної клітини. Добре видно роботу програмного фільтру, який виділяє основний 
корисний сигнал. АЧХ має характерний вигляд, акустичного сигналу видиху, без чіт-
ко виражених шумів високих порядків, характерних для патологій.

ВИСНОВКИ
В роботі було проведено аналіз існуючих систем реєстрації шумів дихання 

людини. На основі проведеного аналізу було вибрано первинний перетворювач, який 
відповідає вихідним даним проекту, знайдено близькі схемні рішення та проведено 
модернізацію найбільш придатної для розроби схеми. Також було проведене моделю-
вання роботи схеми, та показано, що дана схема є життєздатною, та може використо-
вуватись у даній схемі. Після етапу моделювання було розроблено робочий стенд, та 
проведено декілька вимірів шумів дихання людини.
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Рис 2. Приклад роботи підсилювача, на частоті 900Гц ,при сигналі 50 мкВ, і постійною 
складовою 1В. справа – сигнал джерела, зліва – вихідний сигнал. Для даної частоти Кu=9240.

Рис.1. Схема електрична принципова електронного стетоскопу з двома каскадами 
підсилення.
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Рис.3. Приклад програми обробки сигналу в середовищі Labview.

Рис.4 Приклад знятого з грудної клітини сигналу форсованого видиху.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ

Ключові слова: консолідація земельних паїв, земельна реформа, землі сіль-
ськогосподарського призначення, парцеляція, земельний пай

Умови життя у сільській місцевості погіршуються до того часу, поки не буде 
вирішено існуючі проблеми шляхом реалізації проектів та програм комплексного 
розвитку сільських районів. Успіх таких проектів та програм значною мірою зале-
жить від способів розв’язання проблем, які ставлять реальне існування мільйонів 
невеликих роздрібнених землеволодінь  [1].

 За час проведення земельної реформи, яка в Україні тривала з 1990 року, 
відбулась демополізація державної форми власності на землю. Реформувалися землі 
майже 12 тисяч господарств, а 6,77 мільйонів християн отримали право на земель-
ний пай. Поки до завершення наближається процес видачі державних актів на право 
власності на землю, парцеляція сільськогосподарських земель та їх розподіл серед ко-
лишніх робітників колективних сільськогосподарських підприємств не змогли стати 
основою для сталого соціально-економічного розвитку аграрної сфери та індивіду-
вальних форм ведення сільського господарства. 

Звідси, досить важливим завданням землевпорядної науки стає напрацю-
вання механізмів консолідації земель сільськогосподарського призначення, які б до-
зволили позбутися проблеми роздрібненості сільськогосподарських землеволодінь.

Питанням консолідації земельних паїв займалися такі вчені: Д.С. Добряк, 
Й.М. Дорош, В.М. Кривов, О.В. Кустовська, Р.В. Тихенко, А.М. Третяк, А.М. Шворак 
та деяких інших. 

Ефективне товарне сільське господарство можливе лише в тому випадку, 
якщо суб’єкт господарства має достатню кількість земельних ресурсів. Земельна ді-
лянка, виділена в натурі як земельний пай у середньому по Україні має площу 4,2 га, 
незважаючи, що оптимальна площа для Полісся складає приблизно 1,5 тис. га, для 
Лісостепу – 1,75 тис. га, для степових зон – 2,1 тис. га [2].

Консолідацію земельних паїв слід вважати правовою формою відтворення 
земельних ділянок малопридатних або непридатних для ведення сільськогосподар-
ського виробництва. На думку П. Ф. Кулинича, відносини з консолідації земель є 
принципово новим видом земельних відносин в Україні та через те, що дійсне за-
конодавство країни не має ефективного механізму забезпечення консолідації земель, 
йому необхідне вдосконалення [3]. З метою забезпечення консолідації земель сьо-
годні назріла необхідність розробки й прийняття Закону України «Про консолідацію 
сільськогосподарських земель», який би комплексно регулював вищезазначені сус-
пільні відносини [4]. 

Причиною проведення консолідації земель в Україні є необхідність усунення 
подрібнення земель. У науковій літературі консолідацію земель поділяють на постій-
ну та тимчасову [3]. Наприклад, постійна консолідація: формування однієї земель-
ної ділянки об’єднанням декількох суміжно розташованих  ділянок, які належать 
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суб’єкту на праві власності. Про тимчасову консолідацію йдеться у разі оренди зе-
мельних часток (паїв) та земельних ділянок сільськогосподарськими товаровироб-
никами єдиними земельними масивами. При цьому, йдеться саме про тимчасовий 
характер використання землі [4]. Землевпорядники вважають консолідацією земель 
інтегровану систему заходів з організації території землеволодінь шляхом об’єднання 
роздрібнених земельних ділянок також природоохоронних заходів, здійснення необ-
хідних поліпшень для агроформувань [5].

Наслідком парцеляції сільськогосподарського землеволодіння стає немож-
ливість власників компенсувати витрати, пов’язаних із застосуванням агротехно-
логій, придбанням хімічних засобів тощо. Парцеляція земель істотно заважає залу-
ченню інвестицій у сільські господарства, оскільки колишні поля тепер поділені між 
десятками землевладців. 

Консолідація земель є розвитком сільськогосподарських земель, діяльніс-
тю, яка направлена на покращення земельних паїв з метою підвищення їх вартості. 
Консолідація земель може розглядатися як самостійний вид бізнесу, який передбачає 
надання групі власникам територіально розосереджених земельних паїв певної су-
купності послуг, направлених на формування агротехнологічних земельних масивів, 
ефективність використання яких буде високою [6]. 

Отже, сутність консолідації земель сільськогосподарського призначення як 
сукупності юридичних, соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих 
на оптимізацію розмірів і розміщення земельних ділянок, створення сприятливих 
умов для суб’єктів господарювання з метою організації раціонального та найбільш 
ефективного використання земель в інтересах власника або землекористувача і сус-
пільства в цілому. Консолідації земель сільськогосподарського призначення відве-
дено роль базової передумови інтегрованого управління природними ресурсами та 
важливого фактору прискорення соціально-економічного піднесення сільських те-
риторій. 

Основними завданнями консолідації земель є: 
- комасацію (зведення розкиданих ділянок, що належать одному власникові, в 
один масив – парцелу); 
- ліквідацію недоліків землеволодіння й землекористування (черезсмужжя, 
вклинювання, вкраплювання і т. п.); 
- укрупнення земельних ділянок за рахунок приєднання близько розташованих 
земель. 

В умовах поглиблення земельної реформи та інституціональної несформо-
ваності ринку земель сільськогосподарського призначення як стратегічні пріоритети 
консолідації земель є: 
- структурні економічно ефективні та екологобезпечні зміни у використанні 
природних ресурсів; 
- активізація несільськогосподарських галузей і створення додаткових 
робочих місць на селі; 
- підвищення ефективності використання природних, людських та інших 
ресурсів; 
- поліпшення навколишнього природного середовища; 
- симбіоз місцевих економічних, соціальних та екологічних умов і ресурсів, 
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необхідних для задоволення потреб населення. 
На основі аналізу досвіду реформування земельних відносин у попередні пе-

ріоди є невідповідність між класичними принципами консолідації земель та реальною 
практикою її здійснення у зв’язку з численними інституціональними обмеженнями 
та половинчастістю базових положень стратегії земельної реформи. Для її подолання 
необхідно щоб політика консолідації земель ґрунтувалася на комплексі принципів, 
які не суперечать фундаментальним консолідаційним положенням та враховують так 
звану мораторну специфіку сучасного етапу земельних трансформацій [7].

Формування оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств 
стримується через недосконалість інституціонального середовища землекорис-
тування. Це, у свою чергу, негативно впливає на соціально-економічне піднесення 
сільських територій та раціональне використання земельних ресурсів  В умовах за-
гострення проблем надмірної концентрації земель та надмірної парцеляції внаслі-
док домінування особистих селянських господарств в окремих регіонах необхідно 
визначити оптимальні розміри земель суб’єктів аграрного підприємництва, зокрема, 
сільськогосподарських підприємств [7]. 

Існує декілька способів консолідації земель. Розглянемо кожен із способів 
послідовно:
- обмін земельними ділянками

Обмін земельними ділянками може вважатися «квазі-консолідацією», 
оскільки в результаті отримуються умовно консолідовані землі – масиви суміжних 
земельних ділянок, що можна використовувати спільно як єдиний агротехнологічний 
простір. Така консолідація може вважатися завершеною при наступному об’єднанні 
цих ділянок у одну ділянку, що розглядатиметься як юридично самостійний об’єкт 
майнових прав.

Згідно зі статтею 14 Закону України від 05.06.2003 № 899-IV «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)», якщо власник земельної ділянки, яка знаходиться всередині єдиного масиву, 
що використовується спільно власниками земельних ділянок чи іншими особами для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, виявляє бажання викорис-
товувати належну йому земельну ділянку самостійно, він може обміняти її на іншу 
земельну ділянку на межі цього або іншого масиву.

Обмін земельними ділянками здійснюється за згодою їх власників відповід-
но до закону та нотаріально посвідчується. 

Таким чином, існуючі положення профільного закону орієнтовані на удоско-
налення процесу парцеляції.

Відповідно до статті 131 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-
III, громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та держава 
мають право набувати у власність земельні ділянки, серед іншого, на підставі міни.

Стаття 132 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III визначає, 
що угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій 
формі та нотаріально посвідчуються. Угоди повинні містити:

а) назву сторін (прізвище, ім’я та по батькові громадянина, назва юридичної 
особи);

б) вид угоди;
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в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розташування, пло-
щі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо);

г) документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки; 
д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання зе-

мельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);
е) договірну ціну;
є) права та обов’язки сторін;
ж) кадастровий номер земельної ділянки;
з) момент переходу права власності на земельну ділянку.
Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки при-

ватної власності, є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчу-
жується (або відчужувалась). Угоди про перехід права власності на земельну ділянку 
підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
- об’єднання суміжних земельних ділянок

Укрупнення земельних масивів може здійснюватися шляхом об’єднання су-
міжних земельних ділянок. Статтею 56 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про 
землеустрій» (відповідно до змін, що внесені Законом України від 05.03.2009 № 1066-
VI) визначено порівняно спрощений спосіб об’єднання земельних ділянок шляхом 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку, при об’єднанні земельних ділянок.

Зазначена документація із землеустрою повинна включати:
а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на зе-

мельну ділянку, затверджене замовником документації;
в) копії документів, що посвідчують право на земельні ділянки;
г) плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або 

частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;
ґ) матеріали польових геодезичних робіт;
д) перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути;
е) нотаріально посвідчена згода на об’єднання земельної ділянки заставодер-

жателів, користувачів земельної ділянки (у разі знаходження земельної ділянки в за-
ставі, користуванні).

Замовником подібної документації із землеустрою має бути власник суміж-
них земельних ділянок, який бажає сформувати цілісний земельним масив, що воло-
діє суміжними земельними ділянками.

Зацікавленість у такому способі консолідації земель буде порівняно низькою, 
адже фактична консолідація досягається вже безпосередньо після того, як власник 
набув суміжні земельні ділянки у власність, а «технічна» консолідація буде проводи-
тись ним лише за умови, що затрати на розроблення технічної документації із зем-
леустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну 
ділянку, при об’єднанні земельних ділянок та реєстрацію консолідованих земельних 
ділянок, а також речових прав на них, не будуть мінімальними.

Значно перешкоджатиме консолідації земель наявність земель колективної 
власності, що не були залучені до процесу розподілу під час паювання. За оператив-
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ними даними, площа цих земель дотепер становить близько 70 тисяч гектарів. 
- розроблення проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань

Згідно статті 51 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» 
проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землеко-
ристувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, 
усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших 
екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територі-
альних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удоскона-
лення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування. На 
жаль, державні стандарти, норми та правила щодо розробки цього виду документації 
із землеустрою у даний час відсутні [1].

Ініціатива розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування існую-
чих землеволодінь має належати власникам земельних ділянок, що консолідуються, 
а безпосередня реалізація проекту має координуватися державною спеціалізованою 
установою з управління землями сільськогосподарського призначення державної 
власності, якщо така установа буде створена, адже участь цієї установи дозволить 
значно підвищити ефективність консолідації за рахунок перерозподілу сільськогос-
подарських земель державної власності.

Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих 
землеволодінь і землекористувань необхідно розробляти за згодою:
- власників земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що виявили бажання їх консолідувати;
- державної спеціалізованої установи, у разі консолідації земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності;
- відповідних органів місцевого самоврядування, у разі консолідації земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності.

Загальний механізм консолідації земель за таким підходом із урахуванням 
європейського досвіду [1], на думку авторів, повинен включати наступні етапи:

1) процедуру ініціювання проекту землеустрою щодо впорядкування існую-
чих землеволодінь (подання заяви на ініціювання проекту до спеціалізованої устано-
ви; аналіз ситуації та виявлення потреб і побажань; підготовка початкової концепції, 
у якій вказується мета пропонованого проекту землеустрою, розрахунки витрат і пе-
редбачувані джерела фінансування; порядок схвалення заяв власниками земельних 
ділянок та органами державної влади; формування групи нагляду за реалізацією про-
екту за участі представників громадськості);

2) розроблення завдання на складання проекту землеустрою щодо впоряд-
кування існуючих землеволодінь (вибір консультантів для розроблення проекту; 
точне визначення території і охоплення проекту; складання кошторису витрат і гра-
фіку реалізації проекту; оцінка запланованих витрат і зисків; розробка формули роз-
поділу витрат);

3) визначення існуючої ситуації (установлення або правове оформлення 
меж і правового статусу ділянок, включаючи право сервітуту або обмеження прав 
на землю; визначення ділянок, що мають важливе екологічне значення; визначення 
вартості земельних ділянок; урегулювання заперечень, пов’язаних із межами, правом 
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власності і грошовою оцінкою ринкової вартості);
4) розробка детального проекту землеустрою щодо впорядкування існуючих 

землеволодінь;
5) перенесення в натуру проекту землеустрою щодо впорядкування існую-

чих землеволодінь (вибір підрядників для проведення проектно-вишукувальних ро-
біт; проведення будівельно-монтажних робіт);

6) заключний етап (розрахунок остаточних компенсацій і розподіл витрат; 
остаточне уточнення кадастрових карт (планів); державна реєстрація речових прав 
на новоутворені земельні ділянки та їх обтяжень).

Отже, обґрунтування науково-методичних засад консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення в умовах розвинених ринкових земельних відносин 
та розробка на цій основі законопроекту «Про консолідацію земель» слід вважати од-
нією із важливих передумов сталого розвитку агропромислового комплексу України 
[6]. 
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ИЛЛЮЗИИ, КАК ОПАСНЫЙ ФАКТОР  
СНИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТИ ЛЁТНОГО СОСТАВА 

И НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ

Среди угроз безопасности полётов, актуальных на современном этапе, авиа-
ционная психология выделяет иллюзии, возникающие у лётного состава. Иллюзия 
(лат. illusio — заблуждение, обман) – обман чувств, допускающий неоднозначную ин-
терпретацию, извращенное восприятие реально существующего объекта, которое 
может возникать даже у психически здоровых людей. Лётная работа происходит в 
условиях, не типичных для комфортного обитания человека. Влияние высоты, ско-
рости, ускорений, перегрузок и других негативных факторов полёта на психофи-
зиологию человека создают условия, благоприятные для возникновения иллюзий, 
которые могут нарушить корректность ситуационной осознанности, если не будут 
своевременно обнаружены и распознаны. Результат влияния иллюзий на уровень 
ситуационной осознанности может находиться в диапазоне от краткосрочного за-
мешательства до полной потери ориентировки. Известно так же, что возможность 
появления иллюзий вызывает у пилотов нервное напряжение, которое добавляется к 
напряжению, вызванному усложнением самой деятельности.

Летчик в полете, являясь активным оператором, воспринимает и перераба-
тывает информацию, преследуя две основные цели: ведение правильной простран-
ственной ориентировки и, на этой основе, а также при наличии приобретенных на-
выков пилотирования, безопасное управление самолетом.

Пространственная ориентировка – это знание человеком своего положения 
и характера перемещения в пространстве относительно вектора сил тяжести и окру-
жающих предметов. Соответственно, это есть постоянно функционирующий эле-
мент жизнедеятельности человека, такой же, как сон, дыхание, питание. Человек не 
мог бы существовать во времени и пространстве, если бы его ощущения не давали 
ему объективно-правильного представления о положении и перемещении окружаю-
щей среды.

По расчетам специалистов удельный вес потерь пространственной ориен-
тировки среди причин АП достигает 20 процентов (Av. Space & Env. Med., 1985, 56, 
№ 2, 144-146). Известным барьером в разрешении этих проблем является отсутствие 
целостной картины и классификационных схем предмета исследования.

Пространственная ориентировка летчика в полете является в значительной 
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степени метеозависимой или метеочувствительной функцией. Наземные визуальные 
ориентиры внекабинного пространства являются для пилота наглядными, приори-
тетными, наиважнейшими сигналами оценки своего пространственного положе-
ния. Инструментальные сигналы полета, адресуемые когнитивной сфере пилота, 
пилотажно-навигационными приборами и дисплеями, не способны стать полноцен-
ной заменой воспринимаемых визуально стимулов при определении пространствен-
ного положения самолета. Все это являются искусственной, навязанной условиями 
погоды, формой отображения воздушной обстановки, когда условия пониженной 
видимости затрудняют или исключают его прямой визуальный контакт с землей, 
нарушают взаимодействие с управляемым самолетом и окружающей средой. К ка-
ким последствиям это приводит в практике эксплуатации воздушных судов можно 
рассмотреть на примере авиакатастрофы авиалайнера Boeing 737-3Q8  авиакомпа-
нии Flash Airlines, которая произошла 3 января 2004 года над Красным морем вблизи 
побережья Шарм-эль-Шейха.

После вылета из аэропорта авиалайнер начал выполнять левый разворот 
с набором высоты, но вместо набора высоты перешёл в быстрое снижение и через 
две с половиной минуты после момента вылета врезался в воды Красного моря. Все 
148 человек на борту погибли. Как известно, всех пилотов учат игнорировать соб-
ственные ощущения и доверяться приборам в случаях, когда показания не совпада-
ют с ощущениями, но в данном случае пилот проигнорировал показания приборов, 
в связи с вестибулярным головокружением, что и привело к плачевному исходу 
данного полета.

Египетские эксперты, которым помогали специалисты из французского 
Бюро по расследованию катастроф (BEA) и американского Национального бюро по 
безопасности воздушного транспорта (NTSB), прослушали «черный ящик» CVR, 
содержащий записи, сделанные в кабине экипажа. Ничего особенного они не услы-
шали, не считая повышенного фонового шума. Анализ FDR – второго бортового са-
мописца, фиксирующего информацию о ходе полета,  – позволяет сделать вывод о 
недостаточном соответствии между действиями экипажа и реакцией самолета.

В поддержку версии об иллюзии у командира воздушного судна выступила и 
комиссия по расследованию данной катастрофы. «Вестибулярное головокружение – 
это физиологическое состояние, связанное с внутренним ухом над тёмным океаном 
в не видимости горизонта и наземных огней пилот мог не воспринять визуально куда 
летит самолёт и если жидкость в его внутреннем ухе двигалась или он наклонил го-
лову и могло возникнуть ощущение, что самолёт летит ровно и прямо, хотя на самом 
деле самолёт поворачивает» – такой вывод сделал член комисии по расследованию 
данной катастрофы, следователь Грег Фейт, .

Когда самолёт вошёл в крен над Красным морем, он медленно начал сходить 
с курса, но пилот ничего не говорил, видимо, он не замечает отклонений в траекто-
рии полёта. Точно не известно, что чувствовал пилот, но известно, что его штурвал 
начал медленно поворачивать вправо и после сообщение об этом от второго пилота, 
капитан утверждал, что это невозможно.

«В этот момент вы не только пытаетесь вести самолёт и оценивать ситуацию, 
но ваш мозг загружен тем, что вы ожидаете одних ощущений, а в это время ваш вто-
рой пилот говорит что-то совершенно противоположное» – продолжает Грег Фейт.
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«Вообще, в этой ситуации, очень большая нагрузка на пилота, с наружи нет 
визуальных ориентиров, безлунная ночь и вы летите над без ориентирной местно-
стью, где нет огней. Как профессиональный пилот вы должны полностью осознавать, 
что в такой ситуации легко потерять ориентацию» – считает Дэвид Лермонт, редак-
тор разделов «Операции» и «Безопасность» сайта Flightglobal.

«Интересно, что управление возвращается тогда, когда самолёт приближает-
ся к береговой линии. Огни на берегу дали пилоту полную и безошибочную инфор-
мацию о положении лайнера. В это момент дезориентация проходит и он начинает 
управлять самолётом, но, к сожалению, времени спасти самолёт не хватило» – сказал 
Макс Фанаян, консультант по вопросам воздушного транспорта.

«Самое важное при потере пространственной ориентации или головокруже-
нии абсолютно и безоговорочно положиться на приборы, на то, что они показывают 
правду и что любые ваши ощущения идут от ограниченных возможностей человека, 
нужно доверять приборам» – сказал авиационный специалист Джон Кокс.

Несмотря на всю противоречивую информацию, которую получал коман-
дир, ему почти удалось вернуть управление самолётом. Обидным фактом остаётся 
то, что вся необходимая информация для спасения самолёта была у командира перед 
глазами.

Установлено, что риск влияния иллюзий на процесс формирования ситуа-
ционной осознанности у пилотов гражданской авиации на современном этапе, за-
ключён преимущественно в психологической плоскости. Следовательно, защитные 
от иллюзий психологические механизмы, как заранее сформированные оперативные 
ресурсы, должны обеспечиваться в первую очередь, следующими «нетехническими» 
возможностями пилота:

– высоким уровнем эмоциональной устойчивости, позволяющим рацио-
нально осмысливать информацию при условиях её противоречивости, недостаточ-
ности, сомнительности и т.д.;

– широким понятийным аппаратом о механизме иллюзий и о том, в каких 
условиях пилотирования высока вероятность их возникновения, а также – о мерах 
по их распознаванию, минимизации.

Следовательно, можно сделать вывод о необходимости более досконального 
изучения феномена иллюзий при выполнении пилотирования самолёта и их влия-
ния на безопасность полёта для дальнейшего совершенствования психологической 
подготовки будущих пилотов к работе в условиях искажённого восприятия.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЛЁТНОЙ ПОДГОТОВКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

В данной статье приведено обоснование выбора стратегии прохождения 
первоначальной лётной подготовки по экономическому критерию, вариации типов 
воздушных судов (ВС) и качеству данной подготовки на декабрь 2015.

Подготовка кандидатов на получение свидетельства частного пилота (само-
лет), PPL (A) осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в при-
ложениях ICAO, JAR-FCL-1 и Правилах сертификации авиационных учебных заведе-
ний гражданской авиации по подготовке летного состава в Украине, утвержденных 
приказом Госавиаслужбы Украины № 601 от 17.08.2005 года.

Подготовка PPL  (A) включает теоретическую и практическую части. 
Таблица 1.  
Варианты прохождения первоначальной лётной подготовки.
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«УкрАвиаТехСервес» Нарп-1 4600 40

КЛА НАУ (Кировоград)
Нарп-1 4400 40
К-10 5200 40

«МАРС РК» (Полтава) Ат-3 7200 45
UFA XIAT (Киев) Хиат-650 5850 45
Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой 
ТСО Украины(Харьков)

Хаз-30 6600 45

МААК «УРГА» (Кировоград)
Cessna-172R 
Skyhawk 9800 45

РОТОР Украина (Харьков) Diamond-40 20000 45
Киевская Авиационная школа (Киев) Cessna-172 9450 45

Aviator UTC

Х-32-912,
АТ-01,
Tecnam-P2002

6600 48

*- планируется.
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Курсанты Кировоградской лётной академии Национально авиационного универ-
ситета (КЛА НАУ) в процессе обучения изучают дисциплины сертификационного 
акта и имеют возможность выбора теоретического изучения самолёта первоначаль-
ной лётной подготовки (Нарп-1, К-10, Diamond-40). В других авиационный центр 
FTO требуется обязательное проведение теоретического переучивания на самолёт, 
который эксплуатируется данным FTO. В таблице 1 приведён расчёт стоимости вари-
антов прохождения первоначальной лётной подготовки в различных FTO.

В таблице 1  расходы различных курсантов указаны согласно опросу, 
проведённому среди курсантов проходивших подготовку в данных авиационных 
центрах, и могут отличаться в связи с погодными условиями, наличием родственни-
ков и знакомых в городе, в котором проходится подготовка, курса доллара, личных 
потребностей и других факторов.

Таблица 2.  
Варианты прохождения сквозной программы подготовки.

Авиационный центр FTO ВС
Количество ча-
сов подготовки

Стоимость сквозной 
программы подготовки

КЛА НАУ (Кировоград)
Нарп-1 + К-10, V-24 90+60 18300
Cessna-172, V-24 40+110 23800

«МАРС РК» (Полтава) Ат-3, ВС-76 130+20 28250
МААК «УРГА» (Кирово-
град)

Cessna-172, Ан-24 130 24890

РОТОР Украина (Харь-
ков)

Diamond-40, Diamond-42 130+20 79000

Aviator UTC
Aquila A210, Tecnam P2002, 
Tecnam P2006T, 

124+26 29500

ООО «ХиАТ» (Киев) Хиат-650, ВС-76 150+20 29500
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Анализируя таблицу 1, можем сделать вывод, что самый выгодным вари-
антом прохождения первоначальной лётной подготовки является FTO КЛА НАУ 
(Кировоград). Но как говорилось ранее, в связи, с отсутствием достаточного парка 
самолётов и использование самолёта НАРП-1  в подготовке курсантов бюджетной 
формы обучения, самым оптимальным вариантом мы можем считать прохождения 
первоначальной лётной подготовки на базе «УкрАвиаТехСервес». Для оптимизации 
лётной подготовки Госавиаслужба Украины разрешает выполнение полётов по про-
грамме CPL (A) на лёгких самолётах – так называемые «сквозные» программы подго-
товки, что позволяет значительно уменьшить их стоимость.
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Из проведённого анализа наиболее оптимальными траекториями обучения 
с использованием «сквозных» программ на базе КЛА НАУ (Кировоград) при условии 
наличия V-24 в достаточном количестве.

Список литературы:
1. http://www.avia.gov.ua
2. http://www.utc-aviator.com
3. http:// www.rotor.aero
4. http:// www.hiataircraft.com.ua
5. http:// www.pilot-school.com.ua
6. http:// www.urga.com.ua
7. http:// www.condor-fto.aero
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Финансовая математика или математика финансов – это особый раздел ма-
тематической науки, в котором изучается решение задач исключительно на финансо-
вые темы. Любой экономический инструмент в финансовой математике рассматри-
вается только как источник заработка, неважно, случайный это будет заработок или 
регулярный. Математика финансов относится к прикладной группе наук [1,10].

Как и любое ответвление крупной науки, финансовая математика имеет не-
сколько направлений.

Финансовая математика кредита изучает правила начисления процентов по 
кредиту, а также знакомит будущих специалистов с экономическими особенностями 
векселей, облигаций и прочих ценных бумаг, в которых фиксируются долговые обя-
зательства сторон. Специалисты данного направления являются лучшими сотрудни-
ками банков и кредитных компаний.

Стохастическая математика позволяет оценивать стоимость того или иного 
финансового инструмента, прогнозировать изменение цены в будущем. Например, 
специалисты-стохастики определяют среднюю цену сельскохозяйственной продук-
ции, а потом предполагают направление ее изменения в большую или в меньшую 
сторону. Спектр трудоустройства после получения образования в данном направле-
нии очень широкий, почти любая крупная компания нуждается в экспертах по цено-
вой категории товаров.

Финансовая математика актуарных расчетов позволяет собирать стати-
стические данные для успешного функционирования страхового бизнеса. Если со 
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вниманием отнестись к актуарной статистике, можно прийти к выводу, что жизнь 
каждого человека находится под гораздо большей угрозой, чем мы обычно предпо-
лагаем, ибо ежедневно очень высока вероятность природных катаклизмов, ядерных 
взрывов, развития военных конфликтов и так далее. Если бы подобной статистики не 
было, страховой бизнес вообще не мог бы развиваться.

Математическая эконометрия – это изучения движения финансовых рынков 
различных государств, их влияния друг на друга и так далее. Например, сейчас, в 
условиях санкционной политики, рынок внешней торговли Российской Федерации 
снижает свои обороты, однако на фоне кажущегося упадка растет внутреннее произ-
водство и товарное предложение.

Ключевая задача математики финансов, которая объединяет все четыре на-
правления – это оценка стоимости денег. В различные периоды времени деньги раз-
ных государств (как правило, не обеспеченные золотыми резервами) могут иметь 
различную реальную ценность. Умение ее высчитывать очень важно для всей миро-
вой экономики [1,28].

При создании моделей технологических операций и процессов приходится 
сталкиваться с такими случаями, когда моделируемое явление не удается описать в 
виде детерминированных функциональных связей. Причиной этому могут быть как 
сильное влияние различных случайных возмущений, так и принципиально случай-
ный характер самого явления, т.е. интересующее нас явление не искажено помехами, 
а вызвано совместным действием различных случайных факторов. В таких случаях в 
силу вступает стохастическая модель.

Стохастическая модель— такая экономико-математическая модель, в которой 
параметры, условия функционирования и характеристики состояния моделируемого 
объекта представлены случайными величинами и связаны стохастическими (т.е. слу-
чайными, нерегулярными) зависимостями, либо исходная информация также пред-
ставлена случайными величинами. Следовательно, характеристики состояния в моде-
ли определяются не однозначно, а через законы распределения их вероятностей.

Построение стохастической модели проводится в несколько этапов:
• качественный анализ (постановка цели анализа, определение совокупно-

сти, определение результативных и факторных признаков, выбор периода, 
за который проводится анализ, выбор метода анализа);

• предварительный анализ моделируемой совокупности (проверка одно-
родности совокупности, исключение аномальных наблюдений, уточнение 
необходимого объема выборки, установление законов распределения изу-
чаемых показателей);

• построение стохастической (регрессионной) модели (уточнение перечня 
факторов, расчет оценок параметров уравнения регрессии, перебор кон-
курирующих вариантов моделей);

• оценка адекватности модели (проверка статистической существенности 
уравнения в целом и его отдельных параметров, проверка соответствия 
формальных свойств оценок задачам исследования);

• экономическая интерпретация и практическое использование модели 
(определение пространственно-временной устойчивости построенной за-
висимости, оценка практических свойств модели).
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Стохастические модели с дискретным временем.Базовая модель динамики 
цен финансовых инструментов — модель геометрического броуновского движения, 
согласно которой доходности (непрерывные, логарифмические) инструментов под-
чиняются процессу случайного блуждания [2,65]:

где   — белый шум
Данная модель удовлетворяет гипотезе эффективного рынка. В рамках дан-

ной гипотезы предполагается невозможность прогнозирования доходностей на бу-
дущие периоды на основании какой-либо информации, в том числе на основании 
информации о прошлых значениях доходностей.

В моделях ARIMA (интегрированная модель авторегрессии) предполагается 
возможность прогнозирования доходностей на основе прошлых значений доходно-
стей.

Модели GARCH  предназначены для моделирования условной волатильно-
сти доходностей. Данные модели объясняют «толстые хвосты» распределения доход-
ностей, а также кластеризацию волатильности, которые наблюдаются на практике. В 
некоторых моделях также учитывается возможность асимметрии уровня волатиль-
ности при снижении и при повышении рынка.

Финансы нуждаются в расчетах, в оценке и для этого в экономике должна 
применяться математика. Для реального прогнозирования экономики необходимо 
применение стохастических моделей.
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Вступ. Диференціальні рівняння на сітках – один з відносно нових (він існує 
близько 20 років) розділів теорії диференціальних рівнянь. Звичайне диференціаль-
не рівняння на відрізку основоположним поняттям при аналізі моделей самих різних 
завдань природознавства.

Серед задач фізичного походження ми можемо виділити задачі: малі попере-
чні коливання сітки з струн, коливання решітки зі стрижнів. Електрична мережа, на 
кожному лінійному фрагменті мережі задається рівняння електричних коливань в 
провіднику з розподіленими ємністю, індуктивністю і опором. Рівняння теплопро-
відності і рівняння дифузії [2].

Всі перераховані завдання є динамічними і описуються рівняннями в час-
тинних похідних. При знаходженні стаціонарних рішень, рівняння в частинних по-
хідних замінюються звичайними диференціальними рівняннями.

Мета дослідження. Розробити графічну реалізацію спектральної задачі на 
2 – періодичному хресті засобами пакету Maple.

Матеріал і результати дослідження.
Поставимо 2Y-періодичну спектральну задачу на комірці наступним чином: 

на комірці Y2  знайти функцію u, що є розвязком задачі та задовільняє наступним 
умовам:
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де i = 1, 2 та j = 3, 4, а також умовами неперервності функцій та потоків у вуз-
лах перетину струн, які мають вигляд:
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Згідно із [1], розв’язком задачі (2.1)-(2.2) є власні значення 
22
)12( −= nn πλ , 

n ∈  N, із відповідним власним підпростором, який при ( ) Nln ∉−12  є двовимір-
ним та складається з косинусів на горизонтальних струнах та нулів на вертикальних.

Для побудови та графічної реалізації ми викорістаємо пакет Maple 4.
Графічна реалізація спектральної задачи для 4-х функцій:
> with(plots):with(plottools):
> n:=1:A1:=0.2:A2:=-0.9:A3:=0.7:A4:=0.3:C:=0.1: 
> u2:=A2*cos((2*n-1)*Pi*t)-C*sin((2*n-1)*Pi*t):
> u3:=A3*cos((2*n-1)*Pi*t)+C*sin((2*n-1)*Pi*t):
> u4:=A4*cos((2*n-1)*Pi*t)-C*sin((2*n-1)*Pi*t):
> u0:=0:
> Phi1:=plot3d([t,0,u3],t=0..2,s=-1..1,color=red,thickness=2,axes=normal):
>Phi4:=plot3d([t,0,u4],t=0..2,s=-1..1,color=brown,thickness=2,axes=normal):
> Phi1Rot:=rotate(Phi1,0,0,-Pi/2):
> Phi4Rot:=rotate(Phi4,0,0,-Pi/2):
> Move1:=transform((x,y,z) ->[x-0.5,y+0.5,z]):
> Move2:=transform((x,y,z) ->[x-0.5,y+1.5,z]):
> Move3:=transform((x,y,z) ->[x+1,y,z]):
> Phi2:=plot3d([t,0,u1],t=0..2,s=-1..1,color=khaki,thickness=2,axes=normal):
> Phi3:=plot3d([t,0,u2],t=0..2,s=-1..1,color=navy, thickness=2,axes=normal):
> Phi01:=plot3d([t,0,u0],t=0..2,s=-1..1,color=gray):
> Phi01Rot:=rotate(Phi01,0,0,-Pi/2):
> display([Phi1Rot,Move3(Phi4Rot),Move1(Phi2),Move2(Phi3),Phi01Rot,

Рис.1. Графічна реалізація розв'язків спектральної задачі
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Move3(Phi01Rot),Move1(Phi01),Move2(Phi01)]); 

Висновки. В результаті дослідження для розглянутї спектральної задачі, ми 
зробили графічну реалізацію розв'язків (рис. 1), яка зможе допомогти певної мірою 
заглубитися в процеси, які перебігають під час дослідження кола задач теоретичної 
фізики.
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Предельная норма замещения, означает замещение одной категории благ на 
другую, без получения дохода или ущерба для конечного получателя. Рост пользы от 
обладания одного продукта должно быть равновесно уменьшением пользы от потре-
бления другого продукта и т.д.

Именно поэтому такие замещения обеспечивают одинаковый уровень по-
лезности на равную единицу денежных единиц личного бюджета. Увеличивая по-
лезность своих денежных расходов, покупатель, который стремиться рационально 
формировать свой бюджет, будет хотеть уравновесить не только взаимозаменяемые 
продукты, но и цены на них. Одним словом, именно цены и позволяют уравновесить 
пропорции взаимной замены продуктов и товаров.

Предельная норма замещения (MRS) товаром Q1 товара Q2  показывает ко-
личество товара Q2, которым потребитель готов пожертвовать, ради приобретения 
одной дополнительной единицы товара Q1, при сохранении общего уровня удовлет-
ворения неизменным.

MRS = ΔQ2 / ΔQ1
Это уравнение в силу убывающего характера стандартной кривой безразличия 

всегда отрицательно. Иногда для наглядности перед правой частью вводят минус, что 
делает значение MRSположительным. Однако оптимальным будет получение абсолют-
ного значение коэффициента. Таким образом, если представить зависимость между 
количеством Q1,  Q2 и уровнем полезности   в виде функции типа  Q2=f(Q1), то 
предельная норма замещения равна производной функции полезности:  MRS=f(Q1). 
На графике MRS равна тангенсу угла наклона касательной к кривой безразличия в 
указанной точке.

Принцип убывания MRS
Понятно, что степень замещения товара Q2 товаром   Q1 не остается всегда 

постоянной при движении вдоль линии кривой безразличия.
При смещении вниз по кривой предельная норма замещения уменьшается, 

так как остающиеся единицы товара  Q2  становятся в глазах потребителя большей 
ценностью, а дополнительные единицы товара Q1   приносят все меньшее удоволь-
ствие.
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Предельная норма замещения и предельная полезность
При движении вдоль кривой безразличия совокупная полезность остает-

ся неизменной, по другому, утеря полезности от уменьшения потребления товара 
Q2  заменяется приобретением большего количества товара . Q1

Увеличение полезности, получаемой дополнительно или теряемая покупате-
лем, есть ни что иное как предельные полезности рассматриваемых товаров.

Таким образом получаем: ΔQ2*MU2 = ΔQ1*MU1
то есть: -ΔQ2 / ΔQ1 = MU1 / MU2
MRS = ΔQ2 / ΔQ1 = MU1 / MU2

Основные свойства MRS:
• Предельная норма замещения товара Q2 товаром Q1 равна отношению их 

предельных полезностей, то есть MU1 кMU2. Отрицательный знак в выражении озна-
чает, что чем больше одного товара (Q1), тем меньше другого товара (Q2) должно быть 
в покупательской корзине, с тем чтобы совокупная полезность осталась на том же 
уровне.

• В случае, если любые две точки на кривой безразличия сливаются в одну, то 
MRS равна тангенсу угла наклона касательной к кривой безразличия в данной точке.

• Предельная норма замещения имеет значение только при движении по 
кривой безразличия, но никогда — при перемещении между кривыми

• Принцип убывания MRS не является универсальным и выполняется толь-
ко для кривых безразличия стандартного вида.

Рассмотрим пример
Покупатель приобретает 4 единицы продукта  X и 9 единиц продукта Y, имея 

доход равный 100 денежным единицам. Определить цены товаров X и Y, если извест-
но, что предельная норма замены X на Y равна 4.

Решение
Равновесие потребителя может быть представлено формулой как:
MRS=Px/Py
– это предельная норма замещения, равная отношению цен благ X и Y.
Указанное условие оптимальности потребителя следует понимать так. Соот-
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ношение, в котором потребитель при указанных ценах способен замещать один про-
дукт другим, равно соотношению, в котором потребитель согласен замещать один 
продукт другим, не изменяя уровень своего удовлетворения.

Отсюда:
Px / Py = 4; Px = 4 * Py
Далее воспользуемся формулой бюджетного ограничения:
I = Px * X + Py * Y
100 = 4*PX + 9*PY
100 = 4*4* PY + 9*PY
100 = 25 * PY

PY = 4, а PX = 4* PY = 4 * 4 = 16.

Литература :
1. Вячеслав Иванович Дорошев «ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МАРКЕТИНГА»
2. http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predelnaya-norma-

zameshcheniya.html
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Для исследования экономических процессов и решения других прикладных 
задач часто используется понятие эластичности функции.

Под эластичностью функции (у) будем понимать предел отношения от-
носительного приращения функции y относительному приращению переменной x 
при x→0:

 (у)=   (1)

Эластичность функции показывает приближенно, на сколько процентов из-
менится функция у= f(x) при изменении независимой переменной на 1%.

Выясним геометрический смысл эластичности функции. По определению (1) 

(у)= =  tg α -тангенс угла наклона касательной в точке М(х,у) (рис. 1). 

Учитывая, что из треугольника МBN MN = x tg α, MC=y, а из подобия треугольников 

Рис. 1 Рис. 2
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MBN и AMC  получаем (у)=  т.е. эластичность функции (по аб-

солютной величине) равна отношению расстояний по касательной от данной точки 

графика функции до точек её пересечения с осями Ox и Oy. Если эти точки пересе-

чения касательной к графику функции А и В находятся по одну сторону от точки М, 

то эластичность (у) положительна (см. рис.1), если по разные стороны, то (у) 

отрицательна (рис.2).
Отметим свойства эластичности функции.
1.Эластичность функции равна произведению независимой переменной х на 

темп изменения функции:    

 
(у)=х . (2)   

2.Эластичность произведения (частного) двух функций равна сумме (разно-
сти) эластичностей этих функций:

 ) =  (3)        

 
 (4)

3.Эластичности взаимообратных функций – взаимно обратные величины:

 (у) =  (5)     

Эластичность функций применяется при анализе спроса и потребления. На-
пример, эластичность спроса у относительно цены х (или дохода х) – это коэффици-
ент, определяемый по формуле и показывающий приближенно, на сколько процентов 
изменяется спрос (объем потребления) при изменении цены (или дохода) на 1%.

Если эластичность спроса (по абсолютной величине)  ˃ 1, то 
спрос считают эластичным относительно цены (или дохода), если  ˂ 1, 
то неэластичным. Если  = 1, то говорят о спросе с единичной эластич-
ностью.

Выясним, например, как влияет эластичность спроса относительно цены на 
суммарный доход r=pq при реализации продукции. Выше было сделано предполо-
жение, что кривая спроса p=p(q) –линейная функция; теперь будем полагать, что p = 
p(q) – произвольная функция. Вычислим предельный доход по правилу нахождения 
производной от произведения функций:

 (6)
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Учитывая, что в соответствии с формулой для эластичности взаимообратных 
функций эластичность спроса относительно цены обратна эластичности цены отно-
сительно спроса, т.е.

 , а также то, что  ˂ 0, при произвольной кривой спро-
са получаем:

 
 = p  (7)   

Если спрос неэластичен, т.е. ˂ 1, то в соответствии с формулой 
предельный доход  отрицателен при любой цене; если спрос эластичен, т.е. 

, то предельный доход  положителен. Таким образом, для неэластич-
ного спроса изменения цены и предельного дохода происходят в одном направлении, 
а для эластичного спроса – в разных. Это означает, что с возрастанием цены для про-
дукции эластичного спроса суммарный доход от её реализации увеличивается, а для 
товаров неэластичного спроса уменьшается. На кривых доходов выделены области 
эластичного и неэластичного спроса.[1,774]

Понятие производной может быть использовано для оценки соотношения 
потребления и сбережения. Пусть доход населения х состоит из двух частей: х = С(х) 
+S(x), где С(х) – функция потребления, S(x) – функция сбережения.

Дифференцируя, получаем:
С’(х) + S (x) = 1.        (8)
Функции С(х) и S(x) называются предельными склонностями соответственно 

к потреблению и сбережению и показывают приближенно при данном уровне дохода 
населения х денежные средства, выделяемые на потребление и сбережение из каждой 
дополнительной единицы дохода.

Пример. Зависимость между себестоимостью единицы продукции у (тыс. 
руб.) и выпуском продукции х (млрд руб.) выражается функцией у = -0,5х + 80. Найти 
эластичность себестоимости при выпуске продукции, равном 60 млн руб.

Решение. Эластичность себестоимости:

При х=60 =60 (у)= -0,6, т.е. при выпуске продукции, равном 60 млн руб., 
увеличение его на 1% приведет к снижению себестоимости на 0,6%.

Список использованной литературы:
1. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и 

практикум / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Трипишин, М.Н.Фридман; 2013  – 
909с.
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Лейбниц Готфрид Вильгельм (1.07.1646, Лейпциг,  – 14.11.1716, Ганновер)  – 
лингвист, юрист, немецкий философ-идеалист, физик, математик и изобретатель. 
Постигал юриспруденцию и философию в Йенском и Лейпцигском университетах. 
В 1672 году он отправился с дипломатической миссией в Париж, а через четыре года 
вернулся в Германию, состоя в последующие сорок лет на службе у ганноверских гер-
цогов, вначале в качестве придворного библиотекаря, затем – секретного советника 
юстиции. В 1700 году стал первым президентом созданного благодаря ему Берлин-
ского научного общества.

В 1675 году Лейбниц завершил версию своего математического анализа, хо-
рошо взвесив его символику и терминологию, отражающую суть дела. Почти все его 
нововведения прижились в науке, и только термин «интеграл» ввёл Якоб Бернулли в 
1690  году, сам Лейбниц сначала называл его просто суммой. Но после формиро-
вания анализа выяснилось, что символика Лейбница, в отличие от ньютоновской, 
отлично подходит для обозначения многократного дифференцирования, частных 
производных и др. На пользу школе Лейбница подходила и его прямота, массовая по-
пуляризация новых идей, что Ньютон делал скрепя сердцем. Лейбниц открыл «осно-
вную теорему анализа», продолжал математические исследования, обменивался с 
Ньютоном несколькими письмами, в которых просил разъяснить неясные места в 
теории рядов. Уже в 1676 году Лейбниц изложил основы математического анализа в 
письмах. Объём его переписки был огромен: она достигала действительно астроно-
мического числа - приблизительно 15 000 писем.

Многие нынешние математические знаки ведут свое начало от Лейбница, 
например, точка, как знак умножения, две точки, как знак деления и др. Лейбницу 
относится открытие дифференциального исчисления, хотя между ним и Ньютоном, 
особенно же его последователями, возникла дискуссия о том, кто первый сделал это 
открытие. Для формирования математики Лейбниц сделал много, но нужно при-
знать, что исчисление бесконечно малых величин, дифференциалы, суммирование 
бесчисленно многих дифференциалов, интегрирование  – все это не было новше-
ством во время Лейбница. Лейбниц и Ньютон придумывали грамматику для языка, 
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уже имевшего цветущую литературу, именно они сделали доступным средним умам 
то, что ранее было доступно лишь талантам. Также достойно упоминания еще одно 
устремление Лейбница – составить универсальный язык и универсальное письмо – 
этому он посвятил всю свою жизнь.

В математике главной заслугой Лейбница является разработка (наряду 
с  Ньютоном  и независимо от него) дифференциального и интегрального исчисле-
ния. Самые первые результаты были получены Лейбницем в 1675 году под влиянием 
Гюйгенса и на основе работ Паскаля, Декарта, Меркатора и Валлиса. Систематичный 
очерк дифференциального исчисления был в первый раз опубликован в 1684 году, 
а интегрального исчисления – в 1686 году. Здесь давались определения интеграла и 
дифференциала, были введены знаки для дифференциала  и интеграла, приводились 
правила дифференцирования суммы, частного, произведения, любой постоянной 
степени, функции от функции (инвариантность первого дифференциала), правила 
различения и отыскания (с помощью второго дифференциала) экстремальных точек 
кривых и отыскание точек перегиба, устанавливался взаимно возвратный характер 
дифференцирования и интегрирования. Используя свое исчисление к задачам об-
ласти механики (о циклоиде, цепной линии, брахистохроне и др.), Лейбниц вместе 
с Гюйгенсом и братьями Бернулли впритирку идут к созданию вариационного ис-
числения (1686–1696). В следующих работах Лейбниц указал в 1695  году формулу 
для многократного дифференцирования произведения (формула Лейбница) и пра-
вила дифференцирования ряда важнейших трансцендентных функций, положил 
начало (1702–1703) интегрированию рациональных дробей. Лейбниц широко поль-
зовался разложением функций в бесконечные степенные ряды, установил признак 
сходимости знакочередующегося ряда, дал решение в квадратурах некоторых типов 
обычных дифференциальных уравнений. Также Лейбниц ввел термины «дифферен-
циал», «дифференциальное исчисление», «дифференциальное уравнение», «функ-
ция», «переменная», «постоянная»,  «координаты», «абсцисса», «алгебраические и 
трансцендентные кривые», «алгоритм» (в смысле, близком к современному) и другие. 
Хотя предпринятые Лейбницем усердия логического обоснования дифференциаль-
ного исчисления нельзя считать благополучными, его ясное понимание существа 
свежих аналитических методов и полная разработка аппарата исчисления способ-
ствовали тому, что именно его вариант исчисления во многом определил дальнейшее 
развитие математического анализа. Кроме того, Лейбниц сделал ряд значительных 
открытий в других областях математики: в комбинаторике, алгебре (начала теории 
определителей) и геометрии, где он заложил основы теории соприкосновения кривых 
(1686), разработал одновременно с Гюйгенсом теорию огибающих семейства кривых 
(1692–1694) и выдвигал идею геометрических исчислений.
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Дифференциальные уравнения довольно часто применяются в моделях 
экономической динамики, в которых отображается как зависимость переменных от 
времени, так и их взаимосвязь во времени.

Разберем некоторые (простейшие) задачи макроэкономической
динамики. Пусть  — объем продукции некой отрасли, исполнен-

ной к моменту времени t. Предположим, что вся производимая отраслью про-
дукция реализуется по определенной фиксированной цене p, т.е. выполняется 
условие ненасыщаемости рынка. Тогда прибыль к моменту времени t составит 

. Обозначим через  величину инвестиций, которую направят на 
расширение производства. В модели естественного роста допускают, что скорость, 
с которой выпускается продукция (акселерация), пропорциональна объему инвести-
ций [1], т.е.

          (1)
где  — норма акселерации, не беря в расчет время между окончанием про-

изводства продукции и ее реализацией, т.е. допуская, что инвестиционный лаг равен 
нулю. Обозначим величину m за норму инвестиций, в этом случае, предполагая, что 
величина инвестиций  образовывает фиксированный доход, получим

 ,   (2)
где коэффициент пропорциональности т  – постоянная величина,

. Подставляя последнее выражение (2) для  в (1), получаем урав-
нение
    (3)

Разделив переменные, имеем: 
Проинтегрируем обе части последнего равенства:

 

Выразим функцию  :         где 



133

Inżynieria i technologia. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki .  

Функция  зависит от переменной , т. е. 

Будем искать значение функции  в точке  : 

Зная ее значение из условия  найдем значение постоянной: 

 , Тогда 

где k = mpl.
Уравнение (3) является дифференциальным уравнением с разделяющимися 

переменными и отражает также рост населения (демографический процесс), измене-
ние роста цен при постоянной инфляции, процесс радиоактивного распада и др. [2]

На самом деле условие насыщаемости рынка может произойти только в до-
статочно небольшой период времени. В общем же случае кривая спроса, т.е. зависи-
мость цены  осуществленной продукции от ее объема y является убывающей функ-
цией  (с увеличением объема осуществленной продукции ее цена падает 
в результате насыщения рынка). Следовательно, модель роста в условиях конкурент-
ного рынка примет вид [1]

     (4)
Уравнение (4) также представляет собой дифференциальное уравнением с 

разделяющимися переменными и так как все сомножители в правой части уравне-
ния (4) положительны, то у’ > 0, и это уравнение описывает возрастающую функцию 

. Исследуя функцию  на выпуклость, применяется понятие эластичности 
функции.

Имея уравнение (4), найдем вторую производную функции 

Эластичность спроса сравнительно цены обуславливается формулой

. Для  получим данный вид выражения

и условие равносильно равенству . Значит, если 

спрос эластичен, т.е.  или , то  и функция 

 выпукла вниз; в случае, если спрос не эластичен, т.е.  или 
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 , то  и функция  выпукла вверх.

Рассмотрим частный случай. Найдем выражение для объема реализо-

ванной продукции , пусть кривая спроса  задается уравнени-

ем , норма акселерации  , норма инвестиций , 

. Уравнение (4) в этом случае примет вид  далее разде-

ляя переменные, получаем . Выполнив интегрирование каждого чле-

на уравнения, получаем . Вычислим интеграл : 

, 

протенцируем   где  . (5)

Зная, что , получаем, что . Выразив из (5) y окончатель-

но получаем функцию .
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Дифференциальные уравнения находят довольно различное применение 
в моделях экономической динамики, в которых отражается не только зависимость 
переменных от времени, но и их взаимосвязь во времени. Рассмотрим одну из таких 
задач.

Доход приобретенный к моменту времени некоторой отраслью, яв-
ляется суммой инвестиций и величины потребления т.е.

  (1)
Как и раньше в модели естественного роста, предположим, что скорость уве-

личения дохода является пропорциональной величине инвестиций:

   (2)
где - коэффициент капиталоемкости прироста дохода, что равносильно 

условию

  (3)
при постоянной цене продукции и , где  – норма акселерации.
Рассмотрим поведение функции дохода в зависимости от функции 

Пусть представляет фиксированную часть получаемого дохода: 
где норма инвестиций, постоянная величина. Будем по-

лагать, что величина инвестиций составляет фиксированную часть дохода. По-
лучим:

  (4)
Тогда из соотношений (1) и (2) при получаем

 
  (5)

что равносильно уравнению

  (6)
где .
В ряде случаев вид функции потребления бывает известен (из некоторых 

элементарных взаимодополняющих соображений).
Теперь рассмотрим пример по нахождению функции дохода. Требуется най-

ти функцию дохода если известно, что величина потребления определя-
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ется функцией коэффициент капиталоемкости прироста дохода  , 

Решение. Из соотношений (1) и (2) имеем уравнение

 
 (7)

т.е. функция дохода удовлетворяет линейному дифференциальному неодно-
родному уравнению первого порядка.

Для решения этого уравнения воспользуемся методом вариации произволь-
ной постоянной.

,

Варьируем производную постоянную:

, где ,

  (8)

  (9)

Проинтегрируем часть равенства (9) методом интегрирования по частям, за-
менив переменную и взяв . Проинтегрировав, в итоге получим:
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Возвращаясь к соотношению (9), заменим проинтегрированную часть:

Теперь произведем замену в равенстве (8):

.

Значение постоянной находим из начальных условий: поскольку

, то Окончательно имеем:

  (10)
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Для расчета операций в экономике существует определенный математиче-
ский алгоритм, согласно которому производится подсчет необходимой для выплаты 
и перечисления, проведения или начисления суммы экономических действий. Алго-
ритм – это очередность математических, логических или совокупных действий, кото-
рые отличаются массовостью, направленностью, детерминированностью и приводят 
к решению задач установленного типа за определенное число шагов. Или же, это точ-
ная инструкция, которая определяет логичность действий и обеспечивает получение 
должного результата из начальных данных. Поэтому, для любых экономических за-
дач есть математические решения.

В своей статье [1] Рыбачева И.А. и Нуйкина Е.Ю более подробно рассматривают 
начисление процентов – задача, которая установлена для сегодняшнего банка и актуаль-
на для любого индивида, который имеет кредитную банковскую карту или вклад.

Целью статьи является возможность теоретического рассмотрения постоян-
ного начисления процентов. То есть, если анализировать современные взносы, про-
центы перечисляются ежегодно или ежемесячно. В данной статье рассматривается 
задача, в которой процент начислялся каждый день, ежесекундно, ежечасно, раз в 
неделю и так далее, стремясь к бесконечно малому числу. Для ее решения, обратимся 
к рассмотрению теории пределов.

Вспомним определение предела: число А называют пределом функции по-
ложительного числа E для которого существует такое положительное число  такое, 
что для любого числа х, которое удовлетворяет неравенству  будет вы-
полнять неравенство [2]

Для подсчета процентов обратимся ко второму замечательному пределу. 
Вторым замечательным пределом (числом е) называется предел числовой последова 
 
тельности при  [2].

Рассмотрим задачу о непрерывном начислении процентов. Изначальный 
вклад в банк составлял Q0 денежных единиц. Банк выплачивает ежегодно p% годо-
вых. Надо найти размер вклада Qt через t лет.

При использовании простых процентов объем вклада ежегодно будет увели-
чиваться на одну и ту же величину Q0, т.е.
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, Q2 , …,Qt

На практике очень часто применяется сложный процент.
В таком случае объем вклада ежегодно будет увеличиваться на одно и то же 

число  раз, т.е.

, Q2=Q0 , …, Qt .

Если начислять проценты по депозитам не раз в году, а n раз, то при такой же 
ежегодной динамике, которая составляет прирост p % процент начисления за , а 
объем вклада за t лет при nt начислениях будет составлять:

  
 

(1.)

Будем считать, что проценты по вкладу перечисляются каждые шесть меся-
цев (n=2), ежеквартально (n=4), ежемесячно (n=12), каждый день (n=365), каждый час 
(n=8760) и т.д., постоянно непрерываясь (n→ ). Тогда объем вклада за t лет составит:

Q1=

или с учетом e=  при 

     Qt=Q0 .          (2).
Формула (2) выражает показательный (экспоненциальный) закон роста де-

позита (при p>0) или уменшения (при p<0). Она может быть использована при не-
прерывном начислении процентов.

Для того чтобы проанализировать результаты расчетов в зависимости от 
способа начисления процентов, в качестве примера в таблице приводятся размеры 
вкладов Qt, ден. ед., вычисленные при Q0 = 1 ден. ед., p = 5%, t = 20 лет.

Первона-
чальный 
вклад

Формула 
простых 
процентов

Формула сложных процентов Формула 
непрерывного 
начисления 
процентов

n = 1 n = 2 n = 4 n = 12 n=365

1000 20000 26355 26851 27015 27126 27181 27182

Из приведенных данных в таблице (табл.1) можно заметить, что погреш-
ность вычисления сумма взноса по формуле (2) непрерывного начисления процен-
тов по сравнению с формулой (1) сложных процентов, зачисляемых ежегодно (n=1), 
при одной и той же процентной ставке (p = 5 %) оказался небольшим (около 2,5%).

Хотя в практических финансово-кредитных операциях постоянное зачисле-
ние процентов применяется крайне редко, оно оказывается очень эффектным при 
анализе сложных финансовых вопросов, в частности, при обосновании и выборе ин-
вестиционных решений.
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