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SEKCJA 16. AGROTECHNOLOGIA.
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)
ПОД- СЕКЦИЯ 3. Лесное хозяйство.
Н.П. Плотников
к.т.н.
ФГБОУ ВО
«Братский государственный
университет»
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КЛЕЕНОЙ ФАНЕРЫ
Ключевые слова: математическая модель, эффективность, фанера
В настоящей работе исследована технология и разработаны оптималь-ные
режимы склеивания фанеры композициями на основе модифицирован-ных карбамидоформальдегидных смол. Для оценки влияния переменных факторов исследований на выходные параметры (параметры качества фане-ры) предусматривалась разработка регрессионной модели, обеспечивающей возможность управления технологическими режимами.
В качестве постоянных факторов при проведении исследований выбраны следующие показатели: порода древесины (шпона) – сосна; толщи-на фанеры –
-12,2 мм; слойность фанеры – 5; толщина шпона – 2,6 мм; тем-пература окружающей
среды – 20±2 °С; давление прессования – 1,4 МПа; вязкость модифицированной клеевой композиции по ВЗ-4 – 82 сек.
В качестве выходных величин при проведении многофакторного эксперимента (по В-плану второго порядка) были приняты качественные показатели готовой продукции:
Y1 – предел прочности клееной фанеры на скалывание по клеевому шву после кипячения в течение 1 часа (τ ск), МПа;

Y2 – предел прочности клееной фанеры при статическом изгибе (σ изг),
МПа.

Полученные результаты экспериментов обрабатывались методом вариационной статистики. В результате статистической обработки экс-периментальных
данных и после оценки значимости коэффициентов регрес-сии уравнения функций
отклика имеют следующий вид:
1) – для математического описания прогнозирования прочности клееной фанеры при скалывании по клеевому шву:
а) – при применении в качестве модификатора α -нафтола
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Y1 = 1,36 − 0,047 X 1 + 0,038 X 2 − 0,006 X 1 X 2 − 0,011X 1 X 3 + 0,011X 2 X 3 − 0,074 X 12 + 0,051X 22 − 0,054 X 32

б) – при применении в качестве модификатора

β -нафтола

Y1 = 1,42 − 0,053 X 1 + 0,041X 2 + 0,001X 3 − 0,005 X 1 X 3 + 0,01X 2 X 3 − 0,085 X 12 + 0,055 X 22 − 0,055 X 32

2)-для математического описания прогнозирования прочности клееной фанеры при изгибе:
а)-при применении в качестве модификатора α -нафтола

Y2 = 41.89 + 1.63 X 2 − 3.78 X 12
б)-при применении в качестве модификатора

β -нафтола

Y2 = 45.60 + 2.26 X 2 − 1.35 X 12 − 0,35 X 32
При проведении поликритериальной оптимизации полученных математических
моделей по методу прямого поиска с целью получения низкотоксичной клееной фанеры с
повышенными качественными показателями и с учетом технологии ее изготовления получены оптимальные параметры склеивания фанеры повышенной водостойкости.
На основании полученных результатов исследований можно сделать следующие выводы:
1. Установлена и подтверждена целесообразность использования α - и β
-нафтолов в качестве модификаторов карбамидоформальдегидной смолы.
2.Разработанные оптимальные режимы склеивания фанеры модифицированными смолами обеспечивают повышение эффективности процесса производства фанеры за счет сокращения продолжительности прессования на 15 % и снижения температуры на 5–10°С.
3.Применение модифицированных α - и β -нафтолами смол позволит повысить качество получаемой фанеры за счет улучшения ее физико-механических показателей, повышения водостойкости и, главное, за счет значительного снижения токсичности (в 1,5-2 раза).
4. Полученные математические модели описания технологического процесса
производства фанеры позволяют эффективно управлять последним и получать готовую продукцию высокого качества.
Литература:
1. Плотников Н.П., Симикова А.А. Снижение токсичности карбамидоформальдегидных смол. Вестник КрасГАУ. Выпуск 6.- Красноярск, 2010.- с.155-158.
2. Плотникова Г.П., Денисов С.В., Челышева И.Н. Повышение эффектив-ности
древесностружечных плит. Вестник КрасГАУ, вып.7, Красноярск, 2010.- с.152-158
3. Плотников Н.П., Денисов С.В. Оптимизация технологических режимов склеивания фанеры модифицированными клеевыми композициями. Вестник КрасГАУ,
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вып. 5, Красноярск, 2010.- с. 143-148.
4. Плотников Н.П., Плотникова Г.П. Исследование реологических свойств модифицированных клеевых композиций / Сборник научных трудов SWORLD. 2013.
Т. 44. № 3. С. 79-81.
5. Плотников Н.П., Плотникова Г.П. Совершенствование технологии производства
древесноплитных материалов. -Н.: НП «СибАК», 2013. -112 с.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Лесное хозяйство.
Н.П. Плотников
к.т.н.
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СМОЛ МЕТОДОМ ЯМРСПЕКТРОСКОПИИ
Ключевые слова: спектр, смола, модификация, нафтолы
Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) занимает одно из ведущих мест
среди других физико-химических методов анализа при определении структуры органических и неорганических веществ. Основу применения спектроскопии ЯМР для
определения структуры неизвестных веществ составляют эмпирически найденные
корреляции между параметрами спектров ЯМР – химическим сдвигом (δ) и константой спин-спинового взаимодействия (Т), с одной стороны, и составом и строением
образа – с другой. Ядерный магнитный момент ядра оказался очень чувствительным
показателем для получения обширной структурно – спектральной информации. По
значениям химического сдвига можно судить об электронном окружении ядра, и,
следовательно, об изменении заряда ядра. Спин-спиновое взаимодействие дает возможность определить энергию взаимодействия ядер.
Параметры спектров ЯМР получены на спектрометре «Varian VXR 500 S» с
рабочей частотой для ядер кислорода 67,76 МГц. Химические сдвиги измерены относительно сигнала дистиллированной воды (точность измерения ± 0,1 м.д.). Значения
времени спин-спиновой релаксации (Т2) ядер кислорода, релаксирующих по квадрупольному механизму, в изученных системах определены из ширины линии на полувысоте по соотношению ∆ν17 O = 1 πT2 и стандартной процедурой на основе импульсной последовательности Карра-Перселла-Мейбоума-Гилла. Точность определения времени спин-спиновой релаксации Т2 в режиме использованной импульсной
последовательности ± 10%. Полуширину линии определяли в приближении Лоренцевой формы, точность измерения ∅ν17 O ядер 17О составляла ± 0,1 Гц.
Если принять суммарную интенсивность карбонильных групп за 100%, то
каждая карбонильная группа имеет следующее содержание: 161 м.д.(15.9%), 160 м.д.
( 31.7%), 158.7 м.д. (35.7%); 159.8 м.д.( 5.%), 158.4 м.д. (11.46%). Если суммарную интегральную интенсивность сигналов карбонильных групп и метиленовых групп взять
за 100%, то получим следующее соотношение соответствующих атомов углерода в
карбонильных и метиленовых фрагментах: СО/СН2 =37.2/62.8. Т.е. содержание метиленовых групп в 1.7 раза больше. Анализируемый диапазон ХС метиленовых групп
карбамидоформальдегидной смолы представлен в таблице 1.
Проведенный полный анализ спектров ЯМР 13С карбамидоформальдегидной смолы с привлечением программ моделирования позволяет сказать, что количе-
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Таблица 1 –
Основные структурные фрагменты КФС

ХС м.д.
46.1

Мультиплетность
Триплет

Интенсив-ность %
19.6

54.3
63.4

2 триплета
Триплет

31.6
22.2

68.2- 75.3

Три-четыре триплета

26.6

Структурный фрагмент
-C(0)-NH-CH2-N(CH2;
C(O)-NH- Возможен фрагмент
>N-CH2(46 м.д.)-(CH2)(63м.д.)-N<
>N-CH2-(46 м.д.)(CH2)(63 м.д.)-ОН
>N-CH2-N<
HO-CH2-N<
>N-CH2-O-CH2-N-N-{CH2-(OH)}2 где
группы СН2 относятся к различным
пространственным конформерам

ственный спектр ЯМР 13С представлен группами сигналов синглетами (область карбонильных углеродов в диапазоне ХС 154-164 м.д.) и наличием СН2. Таким образом,
количество низкомолекулярных продуктов конденсации в смоле снижается, что и
подтвердили проведенные исследования.
Отвержденная модифицированная карбамидоформальдегидная смола, вероятно, содержит фрагменты сходные с фенолоформальдегидной смолой резольного
типа, имеющие трехмерную структуру и характеризующиеся большим количеством
связей между цепями молекул, что вытекает из строений нафтолов, по сравнению
с чистыми мочевиноформальдегидными смолами. Этим можно и объяснить повышенную водостойкость и механическую прочность клеевых соединений, получаемых
на основе модифицированных клеевых композиций.
Библиографический список:
1. Азаров В.И., Цветков В.Е. Технология связующих и полимерных материалов.
М.:Лесная промышленность, 1985.-216 с.
2. Темкина Р.З. Синтетические клеи в деревообработке. М., Лесная промышленность, 1980.-272 с
3. Плотников Н.П., Плотникова Г.П. Исследование реологических свойств модифицированных клеевых композиций / Сборник научных трудов SWORLD. 2013.
Т. 44. № 3. С. 79-81.
4. Плотников Н.П., Плотникова Г.П. Совершенствование технологии производства
древесноплитных материалов. -Н.: НП «СибАК», 2013. -112 с.
5. Плотников Н.П., Симикова А.А. Снижение токсичности карбамидоформальдегидных смол. – Вестник КрасГАУ. – 2010. -№ 6 (45). -198 с.

10

Inżynieria i technologia.Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje
SEKCJA 18. Technika.(Технические науки)
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Инженерная графика

Гегер А. Д.
аспірант,
Національний авіаційний університет, Україна

ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МАТЕМАТИЧНИЙ БАЗИС
ВІЗУАЛЬНИХ РЕКУРСИВНИХ СИСТЕМ
Ключові слова: моделювання, візуальна рекурсивна система, рекурсія, дизайн.
Keywords: modeling, visual recursive system, recursion, art design,.
Постановка проблеми. Явище, коли система в ході свого існування створює
власті точні та/або змінені копії, включає їх у свою структуру, взаємодіє з ними, та
у час, визначений правилами системи, припиняє взаємодію, отримало назву рекурсія [1]. Прояви рекурсивності у природних та штучних системах, їх використання у
різних галузях науки та сферах життєдіяльності зумовило інтерес вивчення можливостей застосування рекурсії в галузі проектування. Прийом повтору композиційних елементів об’єкту або його частин в межах цього ж об’єкту дизайну при проектуванні забезпечує виникнення візуальних рекурсивних систем (ВРС).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рекурсія знаходить застосування
у різних галузях знань та групах дисциплін. У галузі математики вчені дійшли висновку, що рекурсія дозволяє визначати алгоритми розв’язання задач [1]. У галузі інженерної та комп’ютерної графіки дослідники вивчають побудову візерунків на основі рекурсивного руху [9]. Увага дослідників торкається рекурсивних художніх технік (міз-ан-абім, Ефект Дросте) [6; 8]. Вчені беруть до уваги оригінальні композиції,
створені на основі вміщення декількох зображення одне в одне [1; 2; 6; 7]; торкаються мистецтвознавчих аспектів ВРС в дизайні [6].
Формулювання цілей роботи. Метою роботи є математичного базису візуальних рекурсивних систем. Завданнями роботи є визначити рівні та етапи моделювання візуальних рекурсивних систем.
Викладення основного матеріалу. Візуальна рекурсивна система (ВРС) – це
складна композиційна структура, що складається із базової (початкової) системи та її
точних, або змінених (системних) копій, вміщених у початкову систему на основі однокрокового рекурсивного зв’язку. Цей зв’язок полягає в можливості побудови нового рівня системи на основі та інформації з попереднього.
Рівні моделювання, на основі біопрототипів, запропоновані О. В Кащенко
[3], адаптовано та покладено в основу визначення рівнів моделювання ВРС в об’єктах
дизайну:
• філософському – торкається питання стилістичних ознак ВРС їх естетичного та соціально-культурного значення;
• методологічному – окреслення проблем моделювання ВРС, опрацювання
алгоритмів проектування ВРС в об’єктах дизайну;
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• методичному – представлення практичних прийомів та способів проектування об’єктів дизайну на основі ВРС;
• технічному, що полягає у розробці безпосередньо матеріальних/графічних
об’єктів.
Ієрархічні рівні лягають в основу формування комплексного уявлення про
явище візуальної рекурсії загалом та візуальних рекурсивних систем зокрема. Водночас, основна увага в дослідження зосереджена на виявлені та обґрунтуванні комплексної ієрархічної моделі ВРС, представленні алгоритмів та прийомів проектування
ВРС в об’єктах дизайну, що реалізуються на методологічному та методичному рівнях.
Будь-яка система послідовно проходить кілька етапів свого розвитку [5].
Етапи розвитку системи запропоновані у праці [5] адаптовано відповідно до методологічного рівня проектування об’єктів дизайн. Важливим на цьому рівні є врахування та задоволення наступних етапів моделювання ВРС:
Етап 1
Постановка задачі
Етап 2
Формування базових системних вимог (технічного завдання)
Етап 3
Формування базової рекурсивної системи (SVR)
Етап 4
Моделювання ВРС
Етап 5
Генерація проектних варіантів
Етап 6
Оцінка відповідності вимогам
Етап 7
Опрацювання остаточного варіанту
Очевидно, що кожен етап потребує окремого дослідження. При цьому, звичайно ж, не виключається можливість взаємного проникнення суміжних етапів.
Якщо етап формування технічного завдання не викликає додаткових запитань,¸то
наступні потребують глибшого розгляду. Етапи формування базових системних вимог та формування базової рекурсивної системи (етапи 2-3) є передумовами моделювання ВРС. Вони вимагають детального аналізу, та розкриття на його базі системних
ознак ВРС, що підлягають математичному опису та формалізації.
Висновки. Можливість застосування математичних методів для опису візуальної рекурсії зумовлена системним характером її організації. Системний підхід є загальнонауковим напрямом, заснованим на використанні математичних
моделей систем будь якої природи та виявлення в них загальносистемних та специфічних закономірностей. Виділення об’єктів дизайну якості об’єкту дослідження зумовлено їх особливими властивостями – матеріальність та відтворюваність.
Моделювання візуальних рекурсивних систем може здійснюватись на філософському, методологічному, методичному, технічному рівнях та у відповідності з сімома етапами.
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Система оперативного управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций
природного характера (СОУ ЧСПХ) представляет собой совокупность центральных и местных органов управления, сил и средств специализированных подразделений и формирований Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины), а также сил и средств предприятий, учреждений и организаций,
которые обеспечивают реализацию мероприятий по предотвращению возникновения и ликвидации последствий ЧС ПХ [1, 2].
СОУ ЧСПХ имеет четыре уровня управления [1,2]:
• государственный (ликвидация ЧСПХ, которые развиваются на территории двух и более областей);
• региональный (ликвидация ЧСПХ, которые развиваются на территории
двух и более административных районов);
• местный (ликвидация ЧСПХ, которые выходят за границы потенциально
опасного объекта);
• объектовый (ликвидация ЧСПХ, которые разворачиваются на территории
объекта или самом объекте, и последствия которых не выходят за границы объекта).
В составе СОУ ЧСПХ функционируют координирующие органы управления, постоянно действующие органы управления, а также органы повседневного
управления.
К координирующим органам управления СОУ ЧСПХ относятся [1, 2, 3, 4]:
1. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) (государственный уровень управления).
2. Региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС (региональный уровень
управления).
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3. Местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС (местный уровень управления).
4. Комиссии по вопросам ЧС предприятий, учреждений и организаций
(объектовый уровень управления).
5. Специальные комиссии по ликвидации последствий ЧС, которые образуются для координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, связанных с техногенноэкологической безопасностью, защитой населения и территорий, предотвращения и
реагирования на ЧС (на всех уровнях управления СОУ ЧС ПХ).
К основным функциям координирующих органов управления относятся [2,
3, 4]: сбор данных о ЧС, определение границ зоны ЧС; организация координационного взаимодействия между специализированными подразделениями и формированиями ГСЧС Украины с целью проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, ликвидации последствий ЧС, проведения гуманитарных операций; осуществление постоянного прогнозирования зоны возможного распространения ЧС
и масштабов возможных последствий; осуществление непрерывного контроля над
развитием ЧС и обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.
На рис.1 приведена декомпозиция СОУ ЧСПХ [5, 6, 7, 8].
К постоянно действующим органам управления СОУ ЧСПХ относятся [1, 2]:
Кабинет Министров Украины, ГСЧС Украины (силы ГСЧС Украины центрального подчинения) (государственный уровень управления).
Областные государственные администрации, Главные управления ГСЧС в
областях (силы ГСЧС Украины регионального подчинения) (региональный уровень
управления).
Районные государственные администрации, исполнительные органы городских, сельских и поселковых советов, управления ГСЧС Украины в районах и городах
(силы ГСЧС Украины местного подчинения) (местный уровень управления).
Органы управления предприятий, учреждений, организаций по вопросам
защиты населения от ЧС (объектовый уровень управления).
К основным функциям постоянно действующих органов управления относятся [1, 2]: привлечение подразделений поисково-спасательных сил и аварийноспасательных служб центральных и местных органов исполнительной власти,
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности к ликвидации
последствий ЧС и координация их деятельности; организация проведения поисковоспасательных работ и контроль за их проведением; определение потребности в финансовых и материально-технических ресурсах подразделений и формирований,
принимающих участие в ликвидации последствий ЧС.
Органами повседневного управления на всех уровнях СОУ ЧСПХ являются
оперативно-дежурные (дежурные, диспетчерские) службы центральных и местных
органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций.
К основным функциям органов повседневного управления относятся: выполнение мероприятий по минимизации и ликвидации последствий ЧС.
К основным функциям СОУ ЧС ПХ можно отнести [1, 2]:
1) обеспечение реализации мероприятий по предотвращению возникновения ЧС ПХ;
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Рисунок 1 Декомпозиция СОУ ЧСПХ
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2) обработка информации о ЧС ПХ;
3) прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС
ПХ, определение на основе прогноза потребности в силах, средствах, материальных
и финансовых ресурсах;
4) создание, рациональное хранение и использование резерва материальных
и финансовых ресурсов, необходимых для предотвращения и реагирования на ЧС ПХ;
5) проведение спасательных и других неотложных работ по ликвидации
последствий ЧС ПХ.
СОУ ЧСПХ в зависимости от масштабов и особенностей ЧС ПХ может функционировать в следующих режимах [1, 2]:
1. Режим повседневного функционирования. Устанавливается в условиях
нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, сейсмической, гидрогеологической, гидрометеорологической, техногенной и пожарной обстановки.
2. Режим повышенной готовности. Устанавливается в случае угрозы возникновения ЧС ПХ.
3. Режим чрезвычайной ситуации. Устанавливается в случае возникновения
ЧС ПХ.
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БАГАТОРІВНЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВІ СИТУАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МЕРЕЖІ ПЕТРІ
Анотація. В статті розглянуто питання багаторівневого моделювання
складної економічної системи, якою є система підготовки фахівців. Запропоновано
для використання модель, якою є ситуаційно-орієнтована мережа Петрі. Формалізований опис моделі дозволяє визначити стан системи, проаналізувати та спрогнозувати дії щодо її розвитку та вдосконаленню, здійснити підтримку прийняття
управлінських рішень.
Ключові слова: моделювання складних систем, система підготовки фахівців,
мережа Петрі, ситуаційно-орієнтована мережа Петрі, управлінське рішення щодо
розвитку та вдосконаленню системи підготовки фахівців, стан системи, параметри
моделі.
Keywords: modeling of complex systems, system training, Petri nets, situationallyoriented Petri net, management solutions for the development and improvement of training,
system state, the parameters of the model.
Постановка проблеми. Сучасний стан такої складної економічної системи,
як система підготовки фахівців (СПФ), не відповідає наявним вимогам ринку праці,
тому для її розвитку та вдосконалення треба більш активно використовувати механізм прийняття управлінських рішень на основі попереднього аналізу та прогнозування відповідних дій. Теоретичним підґрунтям такого механізму повинна стати відповідна модель. Автори пропонують звести проблему прийняття управлінських рішень щодо СПФ (зокрема, її структурної організації та функціонування) до проблеми визначення шляхів у відповідній багаторівневій ситуаційно-орієнтованій моделі
СПФ на основі ситуаційно-орієнтованої мережі Петрі (МП) [1, 2], яка враховує стани
системи та процеси, що в ній відбуваються.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій.
Вивченням і теоретичним обґрунтуванням процесів моделювання складних
систем, класифікацією моделей, їх формалізованим описом та практичним застосуванням, аналізом та прогнозуванням поведінки складних систем (на основі відповідних моделей) займалися К. Петрі, Дж. Питерсон, Д.А. Поспелов, В.Ф. Хорошевський,
Є.Л. Ющенко, Ф.С. Робертс.
Серед сучасних науковців, які займаються проблемами моделювання складних систем слід відзначити: Д.А. Смирнова, А.А. Петрова, О.Л. Перевозчикову, А.Д.
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Мишкіса, І.Г. Поспелова, А.А. Шананіна, Д.А. Зайцева, В.Б. Мараховського, Л.Я. Розенблюма, А.В. Яковлева [1-9].
Незважаючи на інтерес до вказанної тематики, проблеми моделювання як
структури так і її функціонування СПФ ще мало розроблені.
Метою даної статті є розробка багаторівневої ситуаційно-орієнтованої моделі розвитку та вдосконалення СПФ, яка є основою процедури прийняття управлінських рішень щодо компонентного складу СПФ (виду та кількості підприємств, що
надають відповідні освітні послуги), обсягів та спеціалізацій майбутніх фахівців, кадрового забезпечення процесів підготовки фахівців та створює підґрунтя для побудови концепції управління розвитком СПФ з формуванням спектру дій щодо недопущення її кризового стану та забезпечення її відповідності сучасним умовам і вимогам ринку праці.
Викладення основного матеріалу. МП як компонент багаторівневої
ситуаційно-орієнтованої моделі [8, 10, 11, 12], є зручним та ефективним засобом дослідження складних систем, зокрема, економічних. Існує декілька формалізмів, зокрема, схеми паралельних програм Карпа-Мілнера, А-програми Котова-Наріньяни,
оператори Хоара [1-2, 6, 8-9].
МП – інструмент дослідження процесів моделювання та аналізу складних
економічних систем, до яких відноситься й СПФ. Теорія МП включає формальну теорію, що займається розробкою основних засобів, методів і понять, необхідних для
застосування мереж, та прикладну теорію, яка зв’язана із застосуванням МП у моделюванні систем, аналізі їх структур та результатів моделювання. Використовуючи модель СПФ, можна отримати нові знання про систему, спрогнозувати її функціонування та визначити потрібні управлінські рішення, уникаючи небезпеки, значних витрат.
МП – трійка N=(P,T,F), де P –множина елементів, що називаються позиціями (місцями, змістовними вершинами), T –множина елементів, що називаються переходами (портами); (P≠Ø, T≠Ø), F ⊆ (PxT) ∪ (TxP) – множина дуг (відношення інцидентності) така, що dom(F) ∪ ran(F)=P ∪ T, де dom(F) = {y ∈ P ∪ T| ∃ x ∈ P ∪ T,(x,y)
∈ F}, ran(F) = {y ∈ P ∪ T| ∃ x ∈ P ∪ T, (x,y) ∈ F}, тобто будь-який елемент мережі інцидентний хоча б одному елементу іншого типу. Елементи множини P ∪ T – вузли мережі. Множиною входів (виходів) елемента x ∈ P ∪ T ( y ∈ P ∪ T ) називається множина х = {x| ∃ y, (x,y) ∈ F} (y = {y| ∃ x, (x,y) ∈ F}).
Під ситуаційно-орієнтованою МП будемо розуміти четвірку N*=(P,T,F,S), де
P –множина позицій, T –множина переходів (портів); S –множина ситуацій, при яких
можливе здійснення просування по дузі; (P≠Ø, T≠Ø, S≠Ø), F ⊆ (PxTxS) ∪ (TxPxS) –
множина дуг така, що dom(F) ∪ ran(F)=(P ∪ T) ∩ S, де dom(F) = {y ∈ (P ∪ T) ∩ S| ∃ x
∈ (P ∪ T) ∩ S,(x,y) ∈ F}, ran(F) = {y ∈ (P ∪ T) ∩ S| ∃ x ∈ (P ∪ T) ∩ S,(x,y) ∈ F}, тобто будьякий елемент мережі інцидентний хоча б одному елементу іншого типу. Елементи
множини P ∪ T – вузли МП.
Моделювання СПФ за допомогою багаторівневої ситуаційно-орієнтованої
МП здійснюється на рівні подій згідно тих чи інших ситуацій [10-11]. Визначається, які дії відбуваються в системі, які ситуації (стани) обумовили виконання цих дій
і в які стани (ситуації) перейде система після виконання відповідної дії. Ситуаційноорієнтованої МП повинна описувати структуру та функціонування СПФ. Аналіз
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ситуаційно-орієнтованої МП передбачає повідомлення про ситуації, в яких перебувала/не перебувала СПФ, які ситуації для СПФ є недосяжними/неможливими/критичними. Всі ситуації, згідно яких здійснюється моделювання СПФ можна поділити
на: штатні та нештатні. Штатні ситуації можна поділити на: загальнозначимі, загальні
та специфічні. Нештатні ситуації можуть сприяти переходу або до іншого більш високого рівня функціонування системи, або до кризи в СПФ.
Багаторівнева ситуаційно-орієнтованна МП забезпечує моделювання (проектування, вибір структури та компонентів) СПФ, аналіз та прогнозування її функціонування. Аналіз функціонування СПФ за допомогою моделі, що пропонується, надає кількісні та якісні характеристики станів системи. Якщо в проекті знайдено недоліки, то проект може модифікуватися шляхом модифікації моделі, яка може модифікуватися декілька разів до отримання моделі, адекватної СПФ.
Моделювання СПФ здійснюється на основі використання поняття
ситуаційно-продукційної моделі системи [8, 10]. Компоненти СПФ та їхні дії (продукції) виступають як події. Прикладами подій можуть бути, зокрема: прийняття рішення щодо обраного фаху, прийняття рішення щодо курсу/програми/терміну підготовки, форм, видів та технологій підготовки, спектру освітніх послуг, визначення
маршруту (шляху) на МП, згідно якого відбувається підготовка, обчислення значень
критеріїв, що визначають ситуацію, яка складається у СПФ, прийняття управлінського рішення щодо вибору підприємства СПФ.
Кожна подія в СПФ може відбутися один раз, багато разів чи не відбутися
жодного разу. Це означає, що подія заблокована і не буде реалізована до виконання
відповідних умов. В термінології ситуаційно-орієнтованої МП це означає, що в моделі не існує відповідного шляху (насамперед через вплив ситуацій з S на можливість
переходу y ∈ (P ∪ T) ∩ S, де y ∈ F).
Сукупність дій, що виникають як реалізація подій при функціонуванні СПФ,
утворює процес (множину процесів), який породжується системою. Для того, щоб
подія відбулася, необхідна поява ситуації, при якій ця подія може бути реалізована. Ситуація – сукупність умов виникнення події. Подія реалізується, якщо виконані умови її реалізації. Умова може бути невиконана (її ємність дорівнює нулю), виконана (її ємність дорівнює одиниці), виконана з n-кратним запасом (її ємність дорівнює n, де n – натуральне).
Для СПФ в ситуаційно-орієнтованній МП вершини відповідають суб’єктам
(підприємствам СПФ різного рівня) та об’єктам (студентам, курсантам, слухачам
курсів, тренінгів тощо) системи, ситуації інтерпретуються як умови проектування, планування, організації, управління, контролю, моніторингу та функціонування
процесів підготовки/перепідготовки/підвищення кваліфікації/«донавчання» фахівців, а переходи відповідають подіям, що відбуваються в СПФ (наприклад, прийняття
та реалізація відповідного управлінського рішення).
В загальному випадку шлях – це послідовність вузлів x1,…,xk мережі N* таких, що (x1,x2),…, (xk-1,xk) ∈ F. Шлях x1,…,xk веде з вузла x1 у вузол xk (за умови істинності відпровідної ситуації). Шлях з вузла x у вузол y є циклом, якщо жоден з вузлів
не з’являється в ньому більше одного разу, (x,y) ∈ F і початок співпадає з кінцем (x
== y). Тупикові вершини – вершини, з яких неможна здійснювати переходи. Дублюючі вершини – вершини, в яких повторюється маркування. Маршрут – послідовність
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дуг. В роботі під шляхом будемо розуміти маршрут, в якому відсутні дуги, що повторюються, та збіг початкової і кінцевої вершин.
Ситуаційно-орієнтована МП належить є особливим класом мережних моделей, що задаються у вигляді: r=<X,X,R>, R ⊆ XxX, f=<R,Y,F>, f: R→Y, X={x1,…xk}, Y ⊆
R1= [ 0, ∞ ). Ситуаційно-орієнтована МП, що пропонується, є динамічною моделлю,
в якій розкриваються причинно-наслідкові зв’язки (реалізується принцип причинності), що визначають динамічний процес переходу системи з одного стану в інший.
МП СПФ є класом причинно-наслідкових динамічних моделей паралельних дій, що
відбуваються в системі.
Принцип причинності передбачає виконання таких умов для причиннонаслідкових зв’язків: впорядкованність в часі (стан системи і вихідна ситуація в будьякий момент часу не залежать від ситуацій, що можуть виникнути на вході системи
пізніше); однозначність (стан і вихідна ситуація в будь-який момент часу в майбутньому визначаються однозначно, якщо точно відомі: дані про систему, що характеризують її, та вплив на неї середовища).
СПФ є динамічною системою <X, Y, U, Ξ, T, φ, ψ>, де X – множина станів системи, Y – множина виходів системи, U – множина керуючих впливів, Ξ– множина
факторів впливу, T – множина моментів часу, V = U x Ξ – множина вхідних факторів
впливів. Перехідне і вихідне відображення задаються функціями φ і ψ. φ: X x V x T →
X – перехідне відображення, ψ: X x V x T → X – вихідне відображення.
Основні класи задач управління СПФ: задачі аналіза, задачі проектування/
планування, задачі організації, задачі спостереження (контроля та моніторинга), задачі управління.
Функціонування ситуаційно-орієнтованої МП СПФ базується на можливості переході з одного стану системи в інший тільки за умов наявності (істинності) відповідної ситуації, яка є навантаженням на відповідній дузі переходу. У випадку запуску відповідних переходів, правило функціонування МП задається за допомогою
правил: дозволу переходів, зміни станів при запуску (здійсненні) переходу. Перехід
tj дозволено, якщо його вхідній дузі pi може бути поставлено у відповідність хоча б
одну ситуацію, що зправжнюється (є істинною).
Аналіз СПФ на основі моделі, до складу якої входять МП окремих процесів
чи компонентів системи, базується на деревах досяжності для відповідних МП.
Показники кількісної оцінки ситуаційно-орієнтованної МП СПФ: зв’язності;
досяжності; надлишковості; компактності. Показник зв’язності gзв для орієнтованого
n-вершиного графа gзв =

1 n n (c)
∑∑ aij . Показник зв’язності для неорієнтованого граn - 1 i =1 j =1

n
n
1
aij( c ). Показник надлишковості α = gзв – 1. Показник досяжності
∑∑
2(n - 1) i =1 j =1
n
n
1 n n (d )
aij( p ).
.
Показник
компактності
моделі
СПФ
κ
=
моделі СПФ δд =
a
2 ∑∑ ij
n i =1 j =1
i =1 j =1
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aij( c ) , aijd , aijp – елементи відповідних матриць суміжності, досяжності та відстаней.
Знаючи показники оцінки структури СПФ, можна говорити, зокрема, про такі властивості СПФ: при високій ступіні зв’язності, великій надлишковості і рівномірному розподілу зв’язків системі притамана висока надійність; мінімальна компактність
обумовлює високу швидкодію системи.
Основними етапами побудови багаторівневої моделі СПФ, зокрема, є: опис
функціонування системи в цілому; визначення елементів системи (підсистем, окремих компонентів тощо) з описом їх функціонування, характеристик, початкових умов,
взаємодії між собою; визначення зовнішніх факторів впливу на СПФ та їх характеристик; вибір показників ефективності СПФ; побудова формальної та комп’ютерної
моделей СПФ.
Вимоги до моделі визначаються її призначенням. Модель повинна бути: достовірною; адекватною; цілеспрямованою; простою і зрозумілою користувачеві; повною (достатньою з точки зору можливостей вирішення поставленого завдання); надійною; такою, що припускає модифікацію. Рівень точності моделі повинен забезпечувати достовірне порівняльне оцінювання і ранжування по рівню якості альтернативних варіантів управлінських рішень щодо розвитку і вдосконаленню СПФ.
Адекватне відображення зв’язку між входом і виходом в СПФ можливе за рахунок використання в ситуаційно-орієнтованій СП понять «стан» та «ситуація». Стан (сукупність ситуацій, окрема ситуація) z(ti) є сукупністю властивостей
(станів,ситуацій) СПФ, знання яких в момент часу ti, дозволяє визначити її поведінку (дії) в моменти часу t> ti). Тоді рівняння «вхід-вихід» – стан, що перетворює вхідні
інформаційні потоки у вихідні з врахуванням стану, в якому знаходиться СПФ, приймає вигляд: YT = A(T, z(ti), XT), де XT, YT – вхідний і вихідний процеси на інтервалі
часу T, A – оператор виходів. Вихідний процес СПФ (отримання освітніх послуг відповідного рівня, формування у майбутніх фахівців відповідного рівня професійних і
базових знань, навичок, вмінь і компетенцій) повністю визначається вхідним процесом і початковим станом і не залежить від того як система була переведена в цей стан.
Функціонування СПФ описується рівнянням стану системи: z(t) = B(t, z(ti),
Xφt), де B(*)–перехід, що встанавлює однозначну залежність z(t) від (z(ti), Xφt) на інтервалі τ t.
Ситуаційно-орієнтована модель СПФ повинна забезпечувати аналіз і прогнозування функціонування (зокрема, розвитку та вдосконалення) на всьому інтервалі T функціонування системи по заданому вектору початкового стану, вектору
вхідного процеса Х. Для розвязання цієї задачі достатньо задати множини допустимих значень вхідних X і вихідних Y процесів, а також множини можливих станів системи Z і оператори виходу A і переходу B.
Багаторівнева ситуаційно-орієнтована модель СПФ дозволяє конкретизувати характер функціонування системи. Наділяючи СПФ різними системними властивостями,
ситуаційно-орієнтована МП конкретизується. Системними властивостями, зокрема є:
1) Безперервність у часі. СПФ можна назвати умовно безперервною.
2) Лінійність/Нелінійність. Структурні елементи системи поділяють на лінійні (реакція на спільний вплив будь-яких зовнішніх факторів є сумою реакцій на
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кожен з цих впливів) і нелінійні. СПФ містить як лінійні, так і нелінійні структурні
елементи.
3) Стаціонарність. Система при фіксованому початковому стані Z(t0) однаково реагує тільки на еквівалентні вхідні дії, що можуть відрізняються тільки зсувом у
часі. Модель для таких систем не містить в явному вигляді інтервал часу Т.
4) Детермінованість. СПФ є частково детермінованою системою.
СПФ дозволяє виявляти маршрути проходження інформаційних та управлінських процесів при досягненні поставлених локальних і глобальних цілей в умовах штатних і нештатних ситуацій.
Моделювання процесів функціонування СПФ повинно починатися з опису
всіх компонент загальносистемної моделі, визначення їхнього змісту і областей змін.
Необхідно визначити: інтервал часу, на якому відбувається функціонування СПФ;
вхідні і вихідні впливи та області їх можливих змін; множини характеристик стану
системи і область їх можливих змін.
Динамика СПФ як окремого класу складних економічних систем описується рівнянням:

dE
= E E − EG − E K , де E E = k EE (e δρ −δ − 1)⋅ E – обмеження на СПФ,
dt
1

що накладаються соціально-кадровими факторами впливу. EG = k EG (e −ηG +η1) ⋅ G –
обмеження

на

СПФ,

що

накладаються

фінансовими

факторами

впливу.

E K = k EK (ρ − ρ 2 )⋅ (K + D )⋅ E – обмеження на СПФ (при r > r2), що накладаються соціальними факторами впливу. Динамика соціальних аспектів СПФ описується
рівнянням:

dK
= K G − K K − K D , де K G – нормативно-правовий моніторинг функdt

(

)

ціонування СПФ. K K = k KK e −γK +γ 1 ⋅ E ⋅ ρ - витрати на підтримку традицій, існуючо2
го нормативного порядку тощо. K D = k KD ⋅ D - витрати на порівняння зі зразками,

притаманними відповідним верствам населення. Модель СПФ, що пропонується, є
універсальною, орієнтованою на різні СПФ, принципово різні реальні явища тощо.
Перевагою ситуаційно-орієнтованної моделі СПФ на базі МП є формалізований опис системи, що дозволяє проводити її аналіз за допомогою відповідної інформаційної системи чи системи підтримки прийняття рішень.
Ситуаційно-орієнтованна МП забезпечуює прийняття управлінських рішень щодо розвитку і вдосконалення СПФ та її ефективного функціонування.
Перевагами моделі, що пропонується, зокрема, є: моделювання СПФ з урахуванням можливих конфліктів між її компонентами; наочність і автоматизований аналіз ситуацій та процесів, що відбуваються у СПФ; можливість переходу від одного рівня деталізації опису СПФ до іншого (наприклад, шляхом дозволу/заборони переходів).
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Е-мережі – це клас МП з декількома типами позицій та портів; у якому кожний перехід може мати ненульову затримка і функцію зміни умов переходу та з будьяка позиція має не більше однієї вхідної/вихідної дуги [9].
Багаторівнева ситуаційно-орієнтована МП використовує так звані вкладені МП, що можуть бути корисними при моделюванні процесів підготовки фахівців. Вкладені МП є інструментом представлення систем зі складною ієрархічною і
мультиагентною структурою. У вкладених МП позиції, що є локальними ресурсами для позицій мережі головної (системоутворюючої), самі можуть бути складними
об’єктами і моделюватися МП нижнього рівня.
Вкладені МП можуть бути використані при моделюванні процесу підготовки
фахівців, який проводитися групою майбутніх фахівців традиційно чи з використанням відповідних інформаційних систем та технологій (зокрема, так званої Е-освіти).
Процес підготовки фахівців моделюється за допомогою дворівневої моделі, яка складається з top-моделі та моделей майбутніх фахівців, що дозволяє індивідуалізувати
процес підготовки майбутніх фахівців. Інтерактивна, в значній мірі самостійна підготовка фахівця з використанням сучасних інформаційних технологій є одним з важливих напрямів вдосконалення СПФ. Швидкий розвиток телекомунікацій, мережі
Інтернет є потужним стимулом розвитку Е-освіти.
Розглянемо модель процесу підготовки фахівців. Згідно цієї моделі кожен майбутній фахівець моделюється однією змістовною вершиною (позицією). При цьому інформація про історію проходження курсу конкретним майбутнім фахівцем втрачається після того, як процес навчання завершено. В моделі: відсутня можливість диференційованого оцінювання успішності навчання; не передбачена можливість невдалого завершення курсу, оскільки кількість спроб вивчення матеріалу і тестування не обмежена; відсутня можливість моделювання взаємодії майбутніх фахівців. Рівні вкладеної
МП для опису процесів безпосередньо підготовки фахівця: 1) налаштування на індивідуалізацію; 2) навчання; 3) тестування; 4) оцінювання; 5) прийняття рішення.
Функціональність СПФ можна підвищити, якщо моделювати поведінку кожного учня окремою МП. При цьому вийде вкладена МП, яка складається з top-мережі
SN і набору мереж ЕNs , (s = 1,2,. .).
Наявність вертикальної синхронізації: означає, що однойменні переходи можуть спрацювати лише одночасно. Це означає синхронізацію наступних дій: прихід
майбутнього фахівця в систему, створення в top-мережі SN мережі ЕNs, де змінна s
відноситься до конкретного майбутнього фахівця; вибір модуля підготовки та початок процесу підготовки; завершення процесу підготовки і вибір тестів; завершення процесу тестування та перехід до оцінювання; прийняття рішення за результатами тестування.
Використання вкладених МП розширює можливість моделювання СПФ, зокрема її навчальних ІС, і дозволяє проводити раніше недоступні дослідження.
Висновок. Для розвитку і вдосконалення СПФ в Україні необхідно приймати управлінські рішення на різних рівнях її ієрархії, прогнозувати та вчасно визначати критичні стани (ситуації) системи, генерувати управлінські рішення щодо виходу
системи з можливого кризового стану. Для розв’язання вказаних проблем була розроблена багаторівнева ситуаційно-орієнтована МП СПФ, що враховує ситуаційність
прийняття управлінських рішень.
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Запропонована модель дозволяє прогнозувати майбутні обсяги освітніх послуг, фахівців, кількості підприємств СПФ різного рівня та спеціалізації, тобто тенденції розвитку та вдосконалення СПФ; визначати на основі моделей майбутніх фахівців та моделей підготовки найбільш оптимальні параметри інформаційного потоку процесу підготовки.
Запропонована модель в силу її динамічності враховує можливість появи нового виду підприємств СПФ, нових курсів (тренінгів тощо) чи вимог з боку відповідних ринків праці і освітніх послуг, адекватно реагує на локальні і глобальні фактори впливу на систему. За таких умов модель змінюється, надаючи можливість враховувати нову інформацію для прогнозування розвитку і вдосконалення СПФ. Використання запропонованої МП дозволяє проводити раніше недоступні дослідження.
Запропонована ситуаційно-орієнтована МП СПФ була покладена в основу
системи прийняття управлінських рішень [12].
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ВИКОРИСТАННЯ СТАРТОВИХ КУЛЬТУР
В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИРОКОПЧЕНИХ КОВБАС
Анотація: у роботі наводиться детальна характеристика виробництва сирокопчених ковбас «Оригінальна» преміум-класу та «Брауншвейгська» вищого ґатунку, а також доводиться доцільність використання стартових культур, що покращують мікробіологічні та органолептичні показники готового продукту.
Abstract: The paper provides a detailed description of production of smoked sausages
“Original” premium and “Brunswick” first-class, and also proved the feasibility of using starter cultures to improve the microbiological and organoleptic indices of the ready product. In the production
of smoked sausages have an important role in biochemical processes at the first stage of production,
that is the deposition. AiBi starter culture of Stlb series 37.03 M in the composition has an active, acid-forming microorganisms Lactobacillus curvatus. Therefore, we have investigated the influence of
this culture on the active acidity during drying of the sausages. The composition of the starter culture
Staphylococcus carnosus is also included that gives you the opportunity to enhance color and taste.
The introduction of starter cultures Stlb 37.03 M allows to obtain the required pH
level at the stage of deposition, allows to obtain a product with high organoleptic, microbiological and technological performance.
The addition of starter culture allows you to adjust the decomposition of sodium
nitrite, formation of color , to create a specific flavor of raw products to suppress the unwanted growth of microorganisms, influence the processes of dehydration of raw materials.
The monolithic structure of smoked sausage begins to form from the moment of filling
shells with minced meat and continues during the period of precipitation, Smoking and drying. Significant the duration of the manufacture of raw sausages is determined primarily by the time required
for the passage of complex biochemical and microbiological processes, as well as the duration of the
dehydration product to the desired moisture content. Starter cultures AiBi Stlb series 37.03 M in order
to shorten technological process of maturation and drying; prolong the shelf life of the product.
Ключові слова: сирокопчені ковбаси, стартові культури, бактеріальні препарати, мікрофлора, активна кислотність, кольороутворення.
Key words: smoked sausage, starter culture, bacterial preparations, microflora,
active acidit, formation of color.
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На сьогоднішній день м’ясні продукти користуються високим попитом незалежно від економічного розвитку харчової промисловості. В даний час у нашій країні завдяки вдосконаленню технології істотно розширився асортимент сирокопчених продуктів зі свинини та яловичини з різноманітним спектром смакових і ароматичних характеристик. Важливою умовою розширення асортименту і збільшення
об’єму даного виду продукту є зниження їх собівартості при гарантованому збереженні стандартної якості. У зв’язку з цим спеціалістами розробляються і впроваджуються нові раціональні технології, що забезпечують якісні характеристики та безпеку продуктів, що випускаються. Нові технології засновані на широкому застосуванні
харчових добавок, в тому числі бактеріальних стартових культур, інтенсифікації процесів дозрівання і сушіння.
Удосконаленням технологій сирокопчених ковбас займаються багато дослідників : О.Н. Анискевич [1], А.Б. Лисицин [2], А.Д Малишев [3], Н.В. Нефедова [4], В.В
Прянишников [5] та ін. Але, не дивлячись на проведені роботи, повністю не вивчені можливості регулювання технологічного процесу шляхом ціленаправленого використання комплексу функціональних інгредієнтів. Необхідні додаткові дослідження
залежності фізико-хімічних, структурно-механічних, органолептичних показників
готового продукту і інтенсифікація процесу виробництва в залежності від кількості
різних введених рецептурних добавок в технології сирокопчених ковбас.
Стан вивчення проблеми. На сьогоднішній день перспективним напрямом є реалізація біотехнологічних методів у м’ясній промисловості, пов’язана зі
створенням нових технологічних рішень, заснованих на ефективному використанні бактеріальних стартових культур, продукуючих ферментів, білків, незамінних амінокислот і вітамінів, а також глюконо-дельта-лактона, що дозволяє знизити рН, прискорює процес кольороутворення і стабілізуючого консистенцію готового продукту.
Використання біологічно активних препаратів на основі продуктів життєдіяльності мікроорганізмів є одним із шляхів інтенсифікації виробництва м’ясних
продуктів, особливо при створенні нових високоякісних видів, таких як сирокопчені, сиров’ялені та інші вироби. Успіх цього підходу залежить в першу чергу від штамів, що мають здатність інтенсифікувати терміни виготовлення виробів, поліпшення
їх смако-ароматичних та інших показників якості, а також забезпечити безпеку продукції для споживача.
Мета та завдання досліджень. Вивчення використання бактеріальних стартових культур у виробництві сирокопчених ковбас з метою інтенсифікації технологічних операцій дозрівання і сушіння .
Методика досліджень. У відповідності до методики передбачалось дослідження технологічного процесу виготовлення сирокопчених ковбас «Оригінальна» преміум – класу та «Брауншвейгська» вищого ґатунку із застосуванням стартових культур .
Формування якісних показників і, зокрема, структури продукту відбувається в
результаті протеолізу білкових макромолекул, наслідком якого є руйнування клітинної
структури частинок фаршу і подальшого утворення просторового структурного каркасу за
рахунок агрегації білків і зміцнення зв’язків між частинками з переходом в’язко-пластичної
структури сирого фаршу в пружно-еластичною структурою готового продукту.
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Технологія сирокопчених ковбас, являє собою комплекс взаємопов’язаних
мікробіологічних, хімічних і фізичних процесів, які визначають якість готового продукту і його безпеку
При виробництві сирокопчених ковбас робили ретельний підбір сировини.
При цьому користувалися наступними вимогами: яловичина повинна бути пісною і
не мати грубої сполучної тканини (яловичина вищого ґатунку); м’ясо має бути від дорослих, добре розвинених тварин – першої категорії вгодованості, що має значення
рН від 5,4 до 6,2. Аналогічні вимоги висуваються і по свинині; шпик і грудинка для
сирокопчених ковбас повинні бути свіжими, без зміни кольору і запаху.
Для виробництва даних сирокопчених ковбас 70 % м’ясної сировини підморожували до температури в товщі м’язів - 2°С. 30 % м’ясної сировини засолювали в
шматках звичайною сіллю на 3 % від маси, і витримували в засолі 5 діб при температурі 0 ± 2 °С. Через 5 діб солоне м’ясо подрібнювали на вовчку з діаметром решітки
5 мм. Шпик і грудинку використовували замороженими, з температурою - 5 – 8 °С.
Результати досліджень Порядок фаршеприготування здійснювали наступним чином: спочатку в кутер завантажували підморожену яловичину та подрібнювали, в процесі перемішування вносили попередньо розчинені в воді (100 мл) стартові культури в кількості 25 грам на 100 кг маси сировини. Далі вносили комплексну суміш, свинину, шпик, нітрит натрію, додатково сіль і кутерували до потрібного розміру.
Шприцювання фаршу в оболонку проводили відразу після фаршеприготування. Для наповнення сирокопченої ковбаси «Оригінальна» використовували білкову ковбасну оболонку – «Кутизин» діаметром 45 мм, яку попередньо, до 10-15 хв,
замочували в 15 % сольовому розчині. Вода при цьому мала температуру 30 °С. Для
виробництва ковбаси «Брауншвейгська» використовували натуральні оболонки. Перенаповнення оболонки становило 7 % від номінального діаметру.
При дозріванні м’ясного фаршу велике значення мають процеси, що викликаються життєдіяльністю мікроорганізмів і активністю тканинних ферментів. Від
кількості молочної кислоти, в основному, залежить величина рН і умови для наступних мікробіологічних та біохімічних процесів. Максимальна величина активної кислотності збігається з періодом інтенсивного розвитку молочнокислої мікрофлори. Всі діючі на її розвиток фактори впливають і на зміну активної кислотності. На етапі дозрівання ковбас враховували температуру, відносну вологість і циркуляцію повітря.
Процес сушіння ковбас проводили в камерах сушарках, при температурі 12 –
13 °С, відносній вологості повітря 75 – 78 % і нормативній циркуляції повітря. Відомо, що в процесі сушіння сирокопчених ковбас утворюється структура, яка має пори
та фарш набуває будову капілярно-пористого тіла. Зміна структури фаршу і формування нової відбувається в процесі видалення вологи з ковбасного батону. Багато дослідників встановили, що швидкість зміни структури фаршу цієї групи ковбас дорівнює швидкості видалення вологи .
Під час сушіння досліджували вплив стартових культур на зміну активної
кислотності сирокопчених ковбас. Мікробіологічна стабільність сирокопчених ковбас в більшій мірі залежить від значення показника активності води (аw), ніж від величини рН, так як при тривалому дозріванні сирокопчених ковбас величина рН се-
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редовища може підвищуватися, а залишковий вміст нітриту натрію занадто малий,
що може сприяти обсіменіння продукту конкуруючою мікрофлорою. Параметр аw в
сирокопчених ковбасах по мірі дозрівання – сушіння поступово знижується і тим самим залишається єдиним постійно зростаючим бар’єром.
При сушінні сирокопчених ковбас відбуваються процеси структуроутворення, складові частини продукту піддаються хімічним змінам під впливом тканинних
бактеріальних ферментів. В результаті утворюється однорідна, монолітна структура
продукту з хорошим зв’язком частинок.
На перших етапах після введення стартових культур настає стійка рівновага
між різними видами мікроорганізмів. У процесі дозрівання-сушіння інтенсивно розвивається специфічна, як правило, молочнокисла мікрофлора, яка до 12 години значно збільшується і безперервно зростає, досягаючи максимуму до 60 годин.
Результати досліджень свідчать, що основні зміни колірних характеристик відбуваються на етапі дозрівання, однак, як відзначали дослідники, реакція нітрозування міоглобіну триває протягом всього періоду сушіння. Застосування стартових культур забезпечило поступове зниження рН, стабільне
функціонування мікроорганізмів, інгібування розвитку небажаної мікрофлори і покращення органолептичних властивостей. На початок сушіння рівень
рН становить 5,62, що нижче ізоелетричної точки білків. Інтенсивне зниження
рН небажане, оскільки активне утворення кислоти призводить до підвищення
вологозв`язуючої здатності білків м`яса і гальмування процесів сушіння, що у
свою чергу погіршує якість продукту.
Встановлено, що для отримання високоякісного продукту необхідно забезпечити поступове зниження величини рН – не нижче 5,05, що і гарантує застосування комплексного препарату.
Висновки. Формування споживних властивостей м’ясних виробів забезпечується біохімічними змінами з участю ферментів м’яса і мікроорганізмів. За рахунок внесення у фарш досліджуваних видів мікроорганізмів затримується ріст небажаної мікрофлори.
Проведені дослідження доводять, що стартові культури AiBi серії Lb 37.03 М
швидкої ферментації дозволяють скоротити технологічний процес дозрівання і сушіння, гарантують утворення приємного смаку і стабільного кольору сирокопчених
ковбас; продовжують терміни реалізації продукту. Тривалість технологічного процесу виробництва сирокопчених ковбас, до складу яких входять вказані стартові культури , скорочується на 9-11 діб.
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Energy systems are special cases of large systems, and many scientific studies are
devoted to the development of them. An analysis those studies [1] leads to the conclusion
about the existence of regularities of development of economic processes and unpredictable
deviations from the usual course of events, that is, uncertainty. While the existence of repetitive identical cycles, whether the evolution of the world or human history, were not been
proven. The existence of certain stable and everlasting trends in the historical and social
changes also not proven. All attempts to establish the existence of such trends, did not stand
the test of time. Should only talk about temporary and conditional trend (or trends) that, as
a trend within a relatively short period, can give place to an opposite trend and thus may be
part of a long-term cycle.
The forecasting of the complex economic systems’ development based on three
main theoretical directions [1]:
The theory of economic equilibrium, which based on the study of parameters of
stable states, causes of their violation and recovery mechanisms. Models based on equilibrium theory, the focus in our previous works, e.g. [2];
The theory of economic growth, the subject of which is the determination of the
conditions of stable equilibrium balanced growth and development – theory of stages of
economic growth Walt Rostow. Models based on growth theory are also dedicated to our
previous works, e.g. [3];
The theory of economic cycles or the market conditions theory [4], which explains
the causes of fluctuations in economic activity in time.
All these three theories do not contradict, but complement each other.
The cycle’s theory is the scientific direction, engaged in the synthesis of scientific
knowledge with a position of studying temporal patterns in large systems, also known as the
theory of Kondratieff long waves – the basis of innovation theory and of the much innovation models of diffusion of new technologies and life cycles. The payoff of technology or invested capital [5] is uneven. The general rule is that the payoff gradually increases, reaching
a maximum somewhere around the middle of the path of life and then decreases, so that its
dynamics resembles the graph of the normal distribution. Smaller returns in the beginning
of the period is associated with the natural constraints embodied in any new resource and
its initial development, and in the end – with the process of physical aging and competition
from new products and technologies.
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The payoff function described by equation:
,

(1)

where
– the payoff per unit time, – the speed of adjustment to optimal
conditions, – coefficient of proportionality.
The speed of adjustment can be increased by using previously existing equipment in order to avoid an excessively high initial costs are inevitable when implementing brand new technology. In this way, it is possible to increase the return in the initial
period. However, in this case the inevitable delay of the transition from old technology
to new.
Suppose that the cumulative effect have the maximum limit . Then the accumulation of the return to each time is given by the integral of (1), i.e. a logistic curve:
,

(2)

where
can be interpreted as cumulated return, or the aggregate demand for
the products of the resource until the time .
The formula (2) shows, that life span is directly proportional to the aggregate needs
of society in resource and inversely proportional to the speed of its satisfaction with .
As the value of characterizes the velocity of propagation (implementation) of new technologies, the proportion of
is very important, because it shows how the introduction
of new technologies keep up with the pace of technical progress or lag behind this pace in
other countries.
In the researches devoted to innovations, the concept of technological structure
gained special popularity [5]. The life cycle of each technological structure lasts an average
of about 100 years.
The process of development of the many-technological energy system also described by a logistic curve, which expresses the most general regularities of the dynamics
of translational and cyclic processes described in [6]. Also, presented a dynamic model
of the process. The improvement of the dynamic model discussed in [6] given below. The
analysis of expert prognostic information [7,8] regarding the cycles of development of the
world economy, part of which is energy, and in particular, photovoltaic solar energy converters, gives reason to offer next forecast of the further development of this technological
trend. We consider the model in the form of a generalized logistic curve. The first part of
which, in accordance with the hypothesis of Grubler-Fetisov has two lifts and includes
two Kuznets cycles (also called production cycles) lasting 16 and 15 years. The second part
includes the third cycle duration of 19 years, due to the assumption about the appearance
by that time, more advanced technological solutions.
Source data to build this logistic Curve are:
• forecast plan of installed capacity, which reflects the development with a change
in the fundamental technology parameters;
• expert evaluation of statistical data [7,8], reflecting the forecast consumption,
the average price to the consumer, the average coefficient of performance and
the annual installed capacity.
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Fig. 1 – The predicted values of the installed capacity, for a generalized logistic curve,
calculated by the formula of dynamic model development.

These data allow us to propose a model of development in the form of a
generalized logistic curve, what is the sum of two logistic curves with target values
– the planned maximum possible installed capacity, that must be
achieved in
, respectively.
The calculations performed for the following initial data:
– is a consolidated ratio calculated by the following formula:
,
where
– coefficient of the purchasing power of the region,
– the
efficiency of photovoltaic generation systems,
is the average end customer price of
photovoltaic generation system [7].
It is known [8] installed capacity

in the range

for Germany and the planned
.

power
Using the method of least squares to estimate the parameters ,
, the projected values of the annual

in the range

and total installed capacity

are calculated by the formula of dynamic model development:
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and shown in Fig.1.
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Photovoltaics – solar cells, are electronic devices that convert sunlight directly into
electricity – are also one of the most promising renewable technologies
In [1] considered a dynamic model of the cyclical development of photovoltaic
systems on the example of Germany.
(1)
The advantages of model (1) include:
1. The direct accounting in the calculation of the economic results:
• the purchasing power
of the population of the region;

• the average end customer price

of photovoltaic generation system.

Fig. 1 – The dynamics of economic and technological indicators
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Table –
dynamics of economic and technological indicators

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

100

62

32

24

14

12.6

11.3

10.0

8.7

7.5

6.2

(%)

100

90.2

46.0

27.5

19.5

16.2

14.4

12.6

10.8

9.0

7.2

(%)

11.0

13.2

13.9

15.7

17.2

18.7

20.2

21.7

23.2

24.7

26.3

9.9

8.2

8.7

12.4

11.2

13.1

14.3
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2. Accounting of technological parameters – average module efficiency
Good agreement of the obtained results with statistical data given in [2,3].
Used in the formula (1) coefficient

.

– is a consolidated ratio, calculated

by the following formula:

Fig. 2 – The predicted values of the annual
household solar PV in Ukraine

and total

installed capacity for

37

Zbiór artykułów naukowych.
Therefore, it seems reasonable to use model (1) to predict the development of photovoltaic systems of electricity generation for households in Ukraine.
Dynamics of the average end customer price of photovoltaic generation system
, average module efficiency
[2,3] and the dynamics of the purchasing
power
of the Ukrainian population [4], as well as the consolidated ratio
are shown in Fig. 1.
The calculations performed for the following initial data.
Analytical and statistical data [5,6] allow to determine the installed household
solar PV capacity
in the range
for Ukraine and the planned power
. Using the
least squares method to estimate the parameters , in the range
, the projected
values of the annual
and total installed capacity
for range
are
calculated by the formula of dynamic model development (1). Results shown in table and
in Fig.2.
References:
1. Viktor Denisov Dynamic model of the cyclical development photovoltaic generation
systems. // В настоящем сборнике.
2. Dr. Harry Wirth “Recent Facts about Photovoltaics in Germany” Compiled by Dr. Harry
Wirth, Division Director Photovoltaic Modules, Systems and Reliability, Fraunhofer
ISE, Last update: Dec. 25, 2015, p. 89.
3. The International Renewable Energy Agency (IRENA). Electronic resource: www.
irena.org/DocumentDownloads/Publications/.
4. Bureau of Statistics. Electronic resource: https://www.statbureau.org/
5. Енергетична галузь України: підсумки 2015 року. © Центр Разумкова, 2016 //
© Видавництво «Заповіт», 2016, с. 71.
6. Державна служба статистики України. Electronic resource: https://www.ukrstat.gov.ua.

38

Inżynieria i technologia.Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje
TECHNICAL SCIENCES

Tashmatov X.K.
candidate of technical sciences, docent
Head of the department “Alternative sources of energy”
Tashkent State Technical University
Muzafarov A.R.
3-course student
The Department of “Hydraulics and Hydropower”
Tashkent State Technical University

MATHEMATICAL MODEL OF THERMAL CONTACTLESS
TUBULAR CONVERTER OF A CONSUMPTION OF LIQUID
Abstract: In this article the physical model of the thermal tubular contactless converter
of a consumption of liquid is considered and it is analyzed the main static characteristics of the
offered water flowmeter.
Key words: Flowmeter, mathematical model, heat conductivity, temperature,
liquid, analysis, heating element, equation, accuracy.
Now the most perspective are thermal methods of measurement of a consumption
of water in pressure head pipelines and now they find more and more broad application. It is
caused by the fact that flowmeters with thermal sensors don’t demand insert in the pipeline,
stops of technological processes, overlapping’s of gates, etc. that especially pertinently at
express measurements. Besides, there is no pressure drop in the pipeline, there is no influence of the device on a stream, there is no possible corrosion of the thermal converter [1].
These devices are distinguished by simplicity of installation, transfer, replacement of thermal sensors. Laid on thermal converters have special system of fastening into which chains
or magnets enter, and can be mounted on the operating pipelines within 10-15 minutes. We
will consider the physical model of the thermal converter presented in fig. 1.
Separate sites of a heat conductor 1 it is presented in the form of tubular thermal
lines: first site; second site; third site.
On the basis of the one-dimensional differential equation of Fourier distribution of
temperature along all sites of a heat conductor of the converter is possible kickback. Application of the one-dimensional differential equation of Fourier for the description of distribution temperature along all heat conductor of the converter is proved by what to these tubular
converters as a heat conductor is applied thin-walled a pipe from materials with high heat
conductivity (copper, aluminum, steel and others).
On the basis of physical model (a) it is visible that on a site  1 in �1 temperature of
a wall of a pipe coincides with liquid temperature to a heating site  . As  2 it is very close
�
to a site  , temperature �2 is very close to heating site temperature
�
In the contactless thermal converter all basic elements: the heating element 2 and
thermosensitive elements 3 to a heating element) and 4 after a heating element) settle down
on an external surface of the pipeline 1.
In fig. 1 it is visible that the principle work of a thermal contactless flowmeter depends on a difference of temperatures �1 - �2 of an external wall of a pipe 1 when heating a
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Fig. 1. Physical model of the tubular contactless converter of a consumption of liquid (a) and
the schedule of distribution of temperature (b) along a heat conductor.

pipe the heater 2 in which temperature drop across a wall it is possible to neglect (that makes
percent shares).
At the same time boundary conditions will also be one-dimensional.
The site −  н ≤ x 2 ≤  н of the tubular thermal line with heat source located on
an external surface (contactless) of a tube at good thermal contact from superficially tube
allocates a thermal stream ФТ = q ( x) ⋅ 2 н which extends along the first (− ∞ ≤ x1 ≤ − н
) and sites ( н ≤ x 2 ≤ ∞)
For a site −  н ≤ x 2 ≤  н the differential equation has an appearance (1)
where: Θ and Θ �- respectively temperature of a heat conductor and water flow;
λ – heat conductivity of a heat conductor;
α - thermolysis coefficient from a wall a heat conductor to water flow.
d - internal diameter of a heat conductor;
F - cross section of a heat conductor;
q (x)- heat source specific per unit length;
x - linear coordinate.
By analogy with work [2] we will enter concept of the distributed thermal parameters:
1
- specific thermal resistance of a heat conductor per unit length;
rT( x ) =
( x)
Т

is taken

40

λF

g = απd - specific thermal conductivity from a heat conductor wall to water flow.
Taking into account the distributed parameters rТ and g Т the equation (1) a form
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d 2 Θ1
+ q ( x 2 )r( x ) − g ( x ) r( x ) (Θ 2 − Θ П 2 ) = 0
dx 22

(2)

It is similarly possible to interweave the differential equations for sites x1and x2
respectively
d 2Θ2
− g ( x ) r( x ) (Θ1 − Θ П1 )
(3)
2

dx1

d 2Θ3
− g ( x ) r( x ) (Θ 3 − Θ П 3 )
dx32

(4)

The analysis of the equations (2), (3) and (4) shows that characters distribution of
a source of heat and the distributed parameters have significant effect on their look and the
decision r( x ) and g ( x ).
In practical designs of thermal converters uniform distribution of a source of heat
(q = const ) and parameters takes place g = const and r = const .
Therefore it is expedient to analyze under what conditions parameters g = const
and r = const a uniform source of heat take place.
We will consider specific thermal conductivity g ( х ) in which the thermolysis coefficient from the tubular thermal line to the measured environment generally changes as on
pipeline perimeter, and lengthways length of a site of the thermal line. However, to consider
change on perimeter a pipe П = π ⋅ d , and also lengthways length of the line it is very difficult, and the received results are difficult and is complicated their applications for practical
calculations. How it is made in a number of works devoted to research of a thermolysis at
the movement of liquid in pipelines [3], it is possible to consider that the coefficient α has
average value as on perimeter a pipe, so on site length heat exchanges at his definition on
the recommended criteria equations on the basis of criteria of Nusselt (Nu), Reynolds (Re),
Pradtlya (Pr) and others.
Taking into account the above with a sufficient length of the thermal line it is possible to accept g ( x ) = g = const .
Specific thermal power q ( x ) on unit length of the thermal line also depends on
length of the thermal line. With small lengths of heating elements (flat and short heating
elements length ( нэ ″ 1d ) Because of the commensurated heat overflows on a pipe wall on
comparison with length of a heating element a type of function q ( х ) ↑ const (function not
uniform).
It is necessary to specify that with flat and short lengths of heating elements the
output signal in the form of a difference of temperatures of a wall before and after a heating element is very small and for his increase it is necessary to bring rather big power to
a heating element that it is possible to lead to severe conditions of operation of a heating
element and to decrease in reliability of the device. It is also necessary to consider that it
is necessary for application of the recommended criteria equations of heat exchange will
provide a condition of uniformity of a thermal stream q ( x) = q = const . Considering that
thermal contactless converters of a consumption of liquid in practice are used rather with
small diameters of pipes of not exceeding d = 15 ÷ 20 mm, length of a heating element can
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make  нэ = (10 − 15) ⋅ d that practically provides a uniformity condition q ( x) = q = const .
We will consider the specific thermal resistance r (x) and a condition of its uniformity. Any
metal pipes which are made according to the standard uniform with identical section on all
length of the pipeline are suitable for production of pipes of thermal converters. Besides,
considering that heat conductivity of metal pipes changes at changes of temperature of material a pipe λ in limits a little ± 15°C , taking into account the above we can it is accepted
r ( x) = r = const .
For distribution definition temperature Θ ( x ) along all tubular thermal line with
sites x1 , x 2 and x3 isn’t enough to have only the differential equations for these sites. As
in the course of transformation the measured environment (liquid) is in process of heat exchange with a pipe wall, for receiving distribution temperature Θ ( x ) it is necessary to solve
in common the equations for the thermal line and the equation for thermal balance for an
element of the measured liquid stream.
Application of contactless thermal flowmeters provides considerable economy of
expenses as the cost of installation of cut-in flowmeters can be comparable with the cost of
flowmeters, and for pipelines of big diameters – and to surpass her [4]. Besides, flowmeters
with thermal converters allow to take measurement of a consumption of the liquid proceeding in pig-iron, glass pipelines where application of cut-in flowmeters is significantly
complicated.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КАНАЛЬНОГО КОДУВАННЯ
В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Ключові слова: канальне кодування, фазова маніпуляція, сигнально-кодова
конструкція, телекомунікаційна система.
Метою дослідження є розв’язання завдання підвищення ефективності формування та оброблення сигналів в телекомунікаційних системах, яке надасть можливість вдосконалити апаратну та алгоритмічну частину пристроїв оброблення сигналів з урахуванням вибору параметрів сигналів для забезпечення максимальної пропускної здатності захищених телекомунікаційних систем, встановлення оптимальної
сигнально-кодової конструкції (СКК) за якої реалізується необхідна завадостійкість
при використанні цифрової модуляції.
Канальне кодування представляє собою метод кодування, за допомогою якого дані можуть бути відправлені з джерела до пункту призначення таким чином, щоб
окремі повідомлення легко відрізнити один від одного. Це дозволяє відновити дані
з низькою ймовірністю помилки. В цьому випадку, канальний кодер є той пристрій
який приймає потік двійкових даних від первинного джерела і виробляє вихідний
сигнал [1]. Якщо правильно обрати код для конкретного телекомунікаційного каналу, то правильно сконструйований декодер зможе відновити вихідні двійкові дані,
навіть якщо форма сигналу була спотворена шумами та завадами у каналі.
Основну увагу зосередимо на можливостях підвищення енергетичного виграшу кодування (ЕВК) у випадку формування схеми телекомунікаційної системи. Зокрема в роботі [1] показано, що на даний час найбільш помітним досягненням теорії завадостійкого кодування є розробка турбо-кодів (ТК). У випадку систем з ТК декодування
полягає в тому, щоб передати м’яку схему прийняття рішення з виходу одного декодера
на вхід іншого і повторювати цю процедуру до тих пір, поки не буде отримано надійне
рішення. Ці коди можуть майже досягати межі Шеннона при достатній складності декодування. Турбо-коди перевершують навіть найпотужніші коди, відомі на сьогоднішній день, але що більш важливо, вони набагато простіші для декодування. Було виявлено, що ефективні ТК можуть забезпечувати відстань в межах, приблизно, 0,8 дБ від теоретичної межі при ймовірності бітової помилки (BER) на рівні 10-6. У випадку застосування таких кодів важливо мати на увазі, що гранична продуктивність їх використання в телекомунікаційних каналах залежить від швидкості кодування [1].
Ймовірність бітової помилки для ТК представимо наступним чином [1]:

ci
pi
i =d l
N

Pпом ≤ ∑

(1)
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де: N ‑ довжина кодового блоку; l ‑ розмір блоку який піддається перемежуванню; ci – загальна інформаційна вага усіх кодових слів вагою i ; pi ‑ ймовірність
вибору невірного кодового слова яке відрізняється від вірного в i позиціях.
Причому, pi можна визначити аналітично наступним чином. Оцінювання
ймовірностей бітової та фреймової помилки Pпом, Pф лінійного блокового коду довжиною l при декодуванні за допомогою декодеру максимальної правдоподібності можна здійснити наступним чином:
L
(2)
P ≤ ∑ n p ( j ),
ф

j =1

j

i

j
n j p i ( j ),
j =1 m
L

Pпом ≤ ∑

(3)

а

б

в

Рисунок 1. Результати моделювання процесу канального кодування: а – імітаційна
схема; б – залежності для визначення кількості вірно декодованих транспортних блоків
при турбо-кодуванні, від кількості ітерацій; в – залежності завадостійкості запропонованої
каскадної СКК: РС (255, 239) + ТК (L=16384 бітів; 10 ітерацій)+DQPSK, для визначення
енергетичного виграшу кодування, 1 – ТК – R=1/2; 2 ‑ СКК ‑ R=1/2; 3 ‑ ТК – R=1/3; 4 ‑ СКК
‑ R=1/3; 5 – РС (255, 239); 6 – некодована DQPSK
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де m – кількість інформаційних символів коду; n j – кількість кодових слів
вагою j ;

 j C i (1 − p ) j −1 ;
вх
j
i =( ∑
j +1) / 2
pi ( j ) = 
j
0,5C jj / 2 pвхj / 2 (1 − p ) j / 2 + ∑ C ij pвхi (1 − pвх ) j −i ;

i =( j / 2 ) +1

(4)

де у (4) перше рівняння, для дискретного симетричного каналу за непарних

j , а друге для парних j . У випадку AWGN каналу, отримаємо:

pi ( j ) = Ф( 2 jE c / N 0 ),
x

у формулах: Ф( x) = 1 / 2 π ∫ e
−∞

−

t2
2

(5)

dt – інтеграл ймовірності, pвх – ймовірність

бітової помилки в каналі передачі даних; E c / N 0 ‑ відношення сингал/шум в каналі.
На рис. 1 а представлено імітаційну схему телекомунікаційної системи передачі інформації з каскадним кодуванням. Зовнішній кодер виконано за структурою
кодера Ріда-Соломона (РС) (255, 223), внутрішній –ТК: (R=1/2, і R=1/3). При формуванні каналу (рис. 1 а) використовували диференційну квадратурну фазову маніпуляцію DQPSK. На приймальному боці застосовували декодер ТК з обчисленням
апостеріорної ймовірності (APP) та систему синхронізації на основі модифікованої
конструкції з передискретизацією сигналу. На рис. 1 б, представлено результати дослідження схеми у вигляді впливу кількості ітерацій при турбо-кодуванні на кількість вірно декодованих блоків. З рис. 1 б встановлюємо, що збільшення кількість ітерацій з 6 до 8 зменшує кількість невірно декодованих транспортних блоків, тобто помилки декодування загалом відсутні.
Запропонована схема усунула ефект насичення ТК для запропонованих кодів та дозволила отримати ЕВК на рівні 3,1 дБ (BER=10-8), рис. 1 в.
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ПОД-СЕКЦИЯ 16. Электротехника
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Вступ. В теперішній час в промисловості все частіше застосовуються
тиристорні перетворювачі (ТПЧ), за допомогою яких можливо побудувати будьякий закон керування електроприводами [1].
Тому важливо знати яка надійність перетворювачів і їх основних елементів,
що працюють в реальних умовах експлуатації, щоб намітити раціональні шляхи
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підвищення ефективності ТПЧ. В роботі [2] наводяться характеристики надійності
ТПЧ постійного струму, проте наявність в його будові деяких інших елементів, а також
специфіка його роботи накладують ряд особливостей, які потребують подальших
досліджень надійності та встановлення теоретичних законів розподілення часу
безвідмовної роботи.
Опис ТПЧ, що розглядається наведено в [3]. Перетворювач слугує для
живлення 67 двигунів (АР-73-10) підвідного рольгангу ділянки пил гарячого різання
неперервного прокатного стану. Робота здійснюється за циклом: розгін двигунів,
транспортування прокату, гальмування прокату, дотягування до “повзучої”
швидкості.
Умови роботи ТПЧ, що досліджується є важкими, тому аналіз надійності
надійності перетворювача частоти значної потужності, на основі експлуатації
протягом півтора року, представляє безсумнівний інтерес.
Постановка задач та методика визначення кількісних характеристик
надійності. Оцінка надійності можлива тільки за умови своєчасного надходження
достовірної і повної інформації про відмови і своєчасної її обробки. Тому в якості
вихідних статистичних даних використовується безперервна інформація про
роботу тиристорного перетворювача частоти з моменту прийняття його в досліднопромислову експлуатацію.
Чисельна оцінка надійності перетворювача визначалася за такими
статистичними характеристиками [4].
Імовірність безвідмовної роботи

pi =

N - ni
,
n

(1)

∆ni
,
nx ⋅ ∆t

(3)

де N – кількість елементів які відмовили, за проміжок часу який береться до
уваги; ni – кількість елементів, що відмовили під час роботи за період ti .
Ймовірність відмови
(2)
gi = 1 - pi .
Інтенсивність відмов

λi =

де ∆ni – кількість елементів, що відмовили на інтервалі часу від (t - (∆t/2) ) до
– інтервал часу; nx = (ni −1 + ni*)/2 ; ni -1 , ni* – кількість елементів справних елементів на початку та в кінці інтервалу часу.
Частота відмов
∆ni
(4)
ϕi =
.
N ⋅ ∆t
Напрацювання на відмову N
∑∆ti
(5)
T = i =1 ,
N
де ∆ti – час справної роботи пристрою між i - 1 та i -м відмовами.
Час відновлення

(t + (∆t/2) ); ∆t
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Рис. 1. Гістограми надійності тиристорів: а)-ймовірність безвідмовної роботи ( p ) та
ймовірність відмови( q ) тиристорів; б)-інтенсивності відмов ( λ ); в)-частота відмов ( ϕ )
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Рис. 2. Гістограми надійності конденсаторів силового фільтра ТПЧ:
а)-ймовірність безвідмовної роботи ( p ) та ймовірність відмови( q ) конденсаторів;
б)-інтенсивності відмов ( λ ); в)-частота відмов ( ϕ )
m

∑∆τ i

Tv = i =1 ,
m

(6)

де ∆τ i – час, що витрачається на відновлення втрачених властивостей пристрою при i -й відмові; m – загальна кількість відновлень.
Коефіцієнт готовності пристрою

Kg =
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Рис. 3. Гістограми надійності напівпровідників: а)-ймовірність безвідмовної роботи
( p ) та ймовірність відмови( q ) напівпровідників; б)-інтенсивності відмов ( λ );
в)-частота відмов ( ϕ )

В процесі збору та обробки статистичної інформації висувалися вимоги однорідності і дискретності. Таким чином, відмови ТПЧ були поділені на дві основні групи:
1. Відмови, що пов’язані з виходом основних елементів в силовій схемі перетворювача.
2. Відмови, що пов’язані з виходом елементів в схемах керування.
До першої групи належали відмови тиристорів, які виражалися або в пробої, або в збільшенні часу вимкнення основних тиристорів інвертора напруги (більше 40 мкс), і відмови, пов’язані з пробоєм електролітичних конденсаторів силового
фільтра.
До другої групи належали відмови, пов’язані з виходом напівпровідників, а
також втратою контактів в пайках, або в перемикаючих пристроях блоків і комірок
схем керування, що в більшості випадків призводило до виходу з ладу логічних елементів і напівпровідників.
При відмовах як першої, так і другої груп спрацьовувала сигналізація, що показує характер несправності, і ТПЧ вимикався.
Результати дослідження. За результатами обробки статистичних даних побудовані гістограми ймовірностей безвідмовної роботи та ймовірності відмови, інтенсивності відмов і параметрів потоку відмов тиристорів, конденсаторів силового
фільтру та відмов, повязаних з виходом з ладу напівпровідників (рис.1-3).
Для ТПЧ в цілому по відмовах елементів визначено коефіцієнт напрацювання на відмову, побудовані гістограми часу відновлення і коефіцієнта готовності пристрою (рис. 4-5). Обробка проведена за формулами (1-7).
Гістограми ймовірностей безвідмовної роботи та ймовірності відмов, інтенсивності відмов побудовані у функції напрацювання ТПЧ, а гістограми коефіцієнта
готовності та часу відновлення – в функції календарного часу спостереження.
Гістограми інтенсивності та параметра потоку відмов (рис. 1,б,в 3, б, в) умовно можна поділити на три ділянки:
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Рис.5. Гістограма коефіцієнта готовності ТПЧ ( K )
g

перша, що відповідає початковому періоду роботи (період припрацювання) і
характеризується дещо збільшеними значеннями λi та ϕi ;
друга, що відповідає робочому періоду, тривалість якого залежить від терміну служби елемента в конкретних умовах ( λi ≅ const , ϕi ≅ const );
третя, що відповідає виходу елементів внаслідок старіння, руйнування пайок
та ряду інших причин, що видно з рис. 3, б, в.
Причиною різкого зростання відмов в окремі періоди (рис.1 – 3) слугували або
невірні дії обслуговуючого персоналу, або поганий контакт (пайка) блоків і комірок систем керування. Якщо виключити періоди окремих «сплесків», то можна відмітити, що
для тиристорів протягом періоду напрацювання (рис.1.б, в) λi та ϕi = 0,2 ÷ 0,6 × 10−4
для напівпровідників (пайок) (рис.3, б, в) λi та ϕi = 0,6 ÷ 1,3 × 10−4.
Аналіз гістограм (рис.2) розподілення ймовірностей безвідмовної роботи
електролітичних конденсаторів (типу К-50-3 50х450В) силового фільтру показує, що
в початковий період експлуатації тривалістю до 4000 годин ймовірність має високе
значення порядку від 1-0,98.
При подальшій їх роботі значно зростають інтенсивність та параметр потоку відмов, що видно з рис.2 б, в.
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Недоліки електролітичних конденсаторів полягають у тому, що вони чутливі
до температури і перенапруг. Під впливом температури і електричного поля змінюється діелектрична стала, а отже, ємність і електрична міцність діелектрика, що призводить до пробою конденсатора. Залежність надійності конденсаторів від температури і перенапруг можна висловити «законом десяти градусів» [5].

U 
Dr = D0  n 
 Ur 

4 ÷6

e

0,07(t r -tn )

(8)

де D0 Dr – довговічність за номінальної( U n ) та робочої напруги( U n ); tn , t r –
номінальне і робоче значення температури.
Для ТПЧ визначено середній час напрацювання на відмову за період тривалістю T = 157 год.
В зв’язку з тим, що ТПЧ є свого роду дослідним зразком і відноситься до
складних пристроїв, дуже важливо знати підвищення кваліфікації обслуговуючого
персоналу в процесі експлуатації, а також пристосування пристрою до відновлення. Таким показником може слугувати середній час відновлення працездатності пристрою. На рис.4 наведено гістограму, побудовану за статистичними даними, яка показує, що в початковий період експлуатації час відновлення має високі значення, потім різко знижується, підтверджуючи тим самим зростання кваліфікації обслуговуючого персоналу.
На рис. 5 наведена характеристика напрацювання на відмову є апаратурною,
а середній час відновлення залежить як від складності пристрою, так і від кваліфікації персоналу. Показником, що зв’язує ці величини, є коефіцієнт готовності пристрою до роботи ( K g ).
Для пристрою, що працює безперервно під час роботи коефіцієнт K g має
велике значення, так як показує ступінь використання його при промисловій експлуатації рис.5, на якому приведена гістограма, побудована за статистичними даними середнього часу відновлення відмов.
Досвід півторарічної експлуатації показує, що середньорічний коефіцієнт готовності пристрою становить 0,81.
Висновки
Для підвищення надійності та ефективності ТПЧ необхідно:
1.Удосконалювати характеристики тиристорів з метою зменшення часу відновлення замикаючих властивостей вентилів.
2. Для силового фільтра ланки постійного струму ТПЧ використовувати конденсатори, що володіють більшою довговічністю.
3. Удосконалювати конструкцію охолодження вентиляторної установки силових шаф.
4. З огляду на складність установки, при проектуванні передбачати ряд спеціальних заходів, що збільшують інформацію про характер відмов ТПЧ.
5. Для більш ефективного впровадження у виробництво складних і унікальних установок слід організовувати попереднє навчання обслуговуючого персоналу.
6. Передбачати систематичний профілактичний огляд і перевірку параметрів
елементів і блоків з метою виявлення несправних і попередження відмов ТПЧ.

51

Zbiór artykułów naukowych.
Література
1. Сандлер А.С. и др. Развитие электроприводов переменного тока с частотным
управлением Атабеков «Электричестово», 1973. № 3.
2. Ленович А.С. и др. Надежность мощных реверсивных тиристорных
электроприводов «Электричество», 1972 6
3. Кривицкий С.О. Преобразователь частоты мощностью 600 кВА для питания
двигателей рольгангов участка пил горячей резки стана 600 КМЗ. / С.О. Кривицкий, Л.Е. Савельев, И.И. Энштейн. – Материалы науно-технической конференции «Информэлектро», 1971.
4. Широков А.Н. Надежность радиоэлектронных устройств / А.Н. Широков. –
М.:Висшая школа, 1972.
5. Шишонок А.Н. и др. Основы теории надежности и эксплуатации
радиоэлектронной техники / А.Н. Шишонок. – М.:«Советское радио», 1964.
6. Шоф Я.Б. Таблици для анализа контроля надежности / Я.Б. Шоф, Ф.И. Кузьмин. – М.:«Советское радио», 1968.
7. Митропольский А.К. Техника статистических вычыслений / А.К. Митропольский. – М.: «Наука»,1971.

52

Inżynieria i technologia.Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje
ПОД- СЕКЦИЯ 16. Электротехника.

Папидзе Заза
докторант
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ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕКТРО МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В ВЕТРОВЫХ ЭНЕРГО УСТАНОВКАХ

Ключевые слова – ветровая энергоустановка, электрическая,
схемма, генератор, обмотка, статор.
Исходя из принципа работы ветровой энергоустановки, ее электрическую
схемму можно представить как генератор постоянного тока с синхронным вращением ротора и управляемый полупроводниковый комутатор – упк на статоре. В данном
ст
случае угловые скорости -wим
импульсов комутатора находящиеся в обмотках статост
ра синхронизованы с угловыми скоростями ротора wრ. , т.э. wимп
=wр. Трехфазные обмотки генератора соединены мостовой схеммой с упк.
Ротор явно полюсный (рис.1)
Генератор может работать в режиме как генератора так и двигателя. При режиме генератора, электромагнитный момент Mэл. Меньше момента сопротивления на
ст
валу ротора Mс. А в двигательном режиме Mс<Mэл.; wимп
>wр.
На рис.1 полупроводниковые переключатели представляют симметричные
транзисторы. В качестве которых целесообразно применение биполярных транзисторов с изолированным затворов. (IGBT).

Рис.1 схема замещения ветрогенераторах постоянного тока
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Выводные зажимы упк представлены в виде окружности.
Где, сопротивление обмотки статора – Rст,
ст
- взаидеиндуктивность по отношении фазы статора
M имп
M ст-Взаимоиндуктивность по отношении ротора;
Rр -Сопротивление возбуждения обмотки ротора;
М р-Взаимоиндуктивность по отношении обмотки ротора ;
р
- И по отношении статора ;
M ст
р
Взаимоиндуктивности M рст = M ст
соответствуют максимальным значениям
при совпадении магнитных осей рассматрывемых фаз.
Магнитная ось фаз обмоток статора смещен от продольной оси статора
углом β ст
А магнитная ось возбуждения обмотки ротора смещен по продольной оси
�
t
ротора углом β :
р
р
β
=
α
+
ωр dt ,
р
(2)

∫
0

ст

Где, w имп– угловая скорость вращения упк управляемых импульсов в отношении обмоток статора,
w � – угловая скорость ротора (обмотки возбуждения).
Магнитные углы фаз статора равны:
ст

α KK = α 0ст+ ( K − 1)
�

2π
(k = 1,2,3),
3

(3)

α – угол между магнитной оси обмотки ротора и продольной оси.

В указанном генераторе скорость вращения импульсов управления обмотки
сатора синхронизованы со скоростью вращения ротора
ст
(4)
ωимп
= ωр
В процессе работы комутация транзисторов аннулированы и и только в двух
фазах статора проходит ток I ст .
В представленном генераторе параметры статора и ротора и электрические
величины соответственно отметим верхними I, II индексами
Кроме того, для математического моделирования текущих электромагнитных
и элктромеханических переходящих процессов лучше применение комплексного метода превращения переменных.
Соответственно для электрической схеммы показанной на рис 1 уравнение электронного равновесиа по отношении комплексных результирующих
электрических величин уравнение электрического
равновенсия имеет вид:
⋅
⋅

⋅

U I = RI ⋅ I I +
⋅

⋅
d ΨI
+ jω 2 ⋅ Ψ I ' ;
dt
⋅

⋅

U II = R II ⋅ I II +
⋅

d Ψ II
;
dt
⋅
II

I I = i I (e jα1 − e jα 2 ); I = I воз e jα 2 ;
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(6)
(7)

⋅

I
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I
⋅

U =

u
(e jα1 − e jα 2 ); U II = U возe jα 2 ;
2

(8)

⋅
⋅
⋅
*
3
3
3
Ψ I = ( LIS + M I ) I I + K1 ⋅ M 12 I II + K 2 ⋅ M 12 I I ;
2
2
2

I

(9)

⋅
⋅
⋅
*
3
Ψ I ' = ( M I I I + K1 ⋅ M II I II + K 2 ⋅ M 12 I I );
2

(10)

⋅
⋅
⋅
3
Ψ II = ( LIIS + M II ) I II + K1 ⋅ M 12 I I ;
2

(11)

ст

u = u = U dc ; K1 =

∆ имп
2 ; K = sin ω2 ∆имп ;
2
ω2 ∆ имп
ω2 ∆ имп
2

sin ω2

(12)

Вставив в (12)– U dc напряжение вычисляется

(

1 X ΣC X ρ S Vqar. −UfrT.
U dc = 2,34U I = 0,83⋅ ⋅
II
T
U m sin δ

) ⋅U
2

frT.

U 12– существующая взаимоиндуктивность между обмоток статора и рото-

ра, w2 – угловая скорость вращения ротора.
w2 – для установления закономерности перемены электромеханического переходного процесса применим уравнение вращения ротора:

dω 2 1
= ( M с − Mэл ) м,
dt
J

(13)

где, в(13)–: M сс– момент сопротивления на валу ротора.
J– момент инерции ротора,
M эл– электромагнитный момент осуществляемый машиной.
ΨdI , ΨqI , I dI , ΨqI соответственно (7), (9)–(11) из изображения определенный составитель потокосцепления и токов d,q.
Как известно, между моментом мощности сопротивления и моментом сопротивления действующем на валу существует такая зависимость :
– получим:

Mс =

M с=

Pс
ω2

1 1
⋅
⋅ C X ρS (Vвет − Vкр ) 2 ⋅ Vкр
2 ω2T

Где T– время одного полного оборота вала в сек.:
(15)–ში получим:

Mw =

(14)
(15)

wT = 2π . Подстваляя

1
⋅ C X ρS (Vвет − Vкр ) 2 ⋅ Vкр
4π

(16)
вставляя (13), (16) в (13) и выведение интеграла от 0– до-t– дает формулу рас-
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чета угловой скорости ротора :
t

1 1

ω2 (t ) = ∫  ⋅ C X ρS (Vqar − VfrT ) 2 ⋅ VfrT − ψ dI I qI + ψ qI I dI  dt + ω2 (0)
J
4
π


0

(17)

Из (7), (9)–(11)– соответственно получаем :

3
3


ψ dI =  LIS + ( M I + K 2 M 12 ) I dI + K 1 M d12 ⋅ I αII ;
2
2



3
3


ψ qI =  LIS + ( M I − K 2 M 12 ) I qI + K 1 M q12 ⋅ I qII ;
2
2


I
I
I
I
I d = i (cos α1 − cos α 2 ); I q = i (sin α1 − sin α 2 );

(18)
(19)
(20)

I dII = I востcos α 2 ; I qII = I востsin α 2 );

(21)

U dII = U востcos α 2 ; U qII = U востsin α 2 ;

(22)

В (20)–(22)– предусмотрим :

α1 = α 0 ; α 2 = α 0 - 1200 ;

(23)

π
π
I dI = 3 ⋅ i I ⋅ sin(α 0 − ); I qI = 3 ⋅ i I ⋅ cos(α 0 − );
3
3

(24)

π
π
I dII = I востsin(α 0 − ); I qII = − I востcos(α 0 − ).
6
6

( 25)

Тогда получим

Вствив (24), (25)– в (18), (19)– дает :

ψ dI = L1d i I + L2 d I вост ;ψ qI = L1q i I + L2 q Iвост;

(26)

Где в (26)– для эквивалентных индуктивностей имеем:

π
3


L1d = − 3  LTS + ( M I + K 2 M 12 ) ⋅ sin(α 0 − );
2
3



π
3


L1q = − 3  LTS + ( M I + K 2 M 12 ) ⋅ cos(α 0 − );
2
3



( 27)

Вставив (24), (26) в (17)– дает :
t

ω2 (t ) = ∫ [ A − ( Bi I + CI aRg )i I ]dt + ω2 (0);

(28)

0
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1 1
C X ρS (Vвет − Vкр ) 2 Vкр ;
4π J

(29)
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Рис. 2. Структурная схема переходного процесса угловой скорости вращения
ротора

B=

L
3 2
π
L1d + L1q2 cos(α 0 − arctg 1q − );
L1d 3
J

(30)

C=

L
π
3 2
L2 d + L 2 q2 cos(α 0 − arctg 2 q − );
J
L2 d 3

(31)

На основе (28)– можно построить структурную схему моделя переходного
процесса w2(t) (рис. 2)
Литература
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devices”

Summary
“ The processing of structural schemes transitional process models in wind power
Papidze Zaza
Tekhnikal Universitet of Georgia

The aim of the presented work is mathematical modeling of transitional electromagnetic and electromechanical processes in wind power device. Modeling is based on the
method of variables complex converting. We have received the structural scheme of transitional processes of generator rotor rotation angular speed. We have obtained the attitude
among different variables for the following computer modeling
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕБЛЕВОЙ ЧАСТИ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
В статье приведены негативные последствия от сжигания стеблевой части
зерновых культур на полях, способы мониторинга данных пожаров. Представлена
стратегия применения неиспользованной стеблевой части зерновых культур в энергетических целях в виде топливных брикетов.
Ключевые слова: растительные остатки, солома, сжигание, выбросы, окружающая среда, брикеты.
Keywords: crop residues, straw, burning, emissions, Environment, briquettes.
Крупнейшим источником возобновляемого растительного сырья в сельскохозяйственном производстве является побочная продукция растениеводства. К ней
относят солому зерновых и зернобобовых культур, многолетних и однолетних трав,
стебли и корзинки подсолнечника, ботву свеклы, картофеля, овощных и бахчевых
культур.
Однако проведенный анализ указывает на низкую эффективность использования отходов растениеводства. Стеблевые отходы, которые остаются в поле в виде
пожнивных остатков, иногда сдерживают работу почвообрабатывающих орудий, а
неравномерная заделка их способствует накоплению неразложившейся органики в
пахотном слое и негативно влияет на урожай. Значительный процент вообще теряется и сжигается на полях.
При сжигании соломы и стерни на поле уничтожается много полезных микроорганизмов, резко снижается потенциальное плодородие почвы. Азот и углерод
теряются безвозвратно. Процесс самоочищения почв довольно длительный – от нескольких дней до нескольких лет, а процесс восстановления нарушенных земель –
сотни лет. Кроме того, сжигание наносит большой вред окружающей среде, повреждаются, а то и уничтожаются лесополосы. Сжигание соломы – чуть ли не единственный сельскохозяйственный фактор причинения ущерба, приравниваемый к промышленным выбросам в атмосферу. Исходя из этого, необходимо принимать меры
по охране и рациональному использованию почв.
Украина, по оценкам Международного института прикладного системного анализа (International Institute for Applied Systems Analysis), по выбросам черного углерода следующая за США и Канадой (табл. 1). Основу этих выбросов составляют – лесные и сельскохозяйственные пожары [1].
С одного гектара сельскохозяйственных палов в атмосферу выбрасывается
значительное количество дымовых частиц и смеси газов: оксида углерода (CO), ок-
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Таблица 1 –
Выбросы черного углерода при сжигании сельскохозяйственных отходов на полях [1]

Страна

Среднее количество черного углерода в Усредненная доля в глобальных весенвесенних выбросах, в гигаграммах (Гг) них выбросах черного углерода, (%)

Все страны
Россия
Казахстан
Китай
США
Канада
Украина

47,7
38,9
2,63
1,41
0,60
0,56
0,35

81,4
5,5
2,9
1,3
1,2
0,7

сида азота (NO), диоксида азота (NO2) и др. Таким образом, резко увеличивается загрязнение атмосферного воздуха прилегающих территорий; снижается круговорот
кислорода, защита от ветровых фронтов, эрозионных процессов; разрушается биогеоценоз. Но при этом учитываются, прежде всего, масштабы прямого ущерба: непосредственная угроза жизни людей, объектам техносферы, природным объектам, находящимся в зоне пожара, ценность и угроза сохранению биоразнообразия. В то же
время косвенный ущерб от пожара обусловлен ухудшением состояния здоровья населения, вызванного длительной задымленностью, которая снижает эффективность
деятельности людей и т. д.
При медленном горении при низких температурах тлеющие остатки выбрасывают в атмосферу более высокие концентрации продуктов неполного сгорания.
Таким образом, очевидно, что необходимо принимать меры по выявлению и снижению действия сжигания сельскохозяйственных отходов. Дистанционное обнаружение горения биомассы и методы моделирования позволяют с большей эффективностью определять источники выбросов от горения сельскохозяйственных отходов и
измерять их относительное воздействие на климат.
Для проведения мониторинга пожаров были использованы данные дистанционного зондирования Земли. В Украине не существует единого информационного центра, в котором можно было бы получить оперативные и достоверные сведения
о пожарах.
Основываясь на значительной разнице температур земной поверхности
(обычно не выше 60 °C), тление (от 150 °С до 390 °С) и горения (от 526 °С до 900 °С),
возможно детектировать зоны возгорания с использованием мультиспектральных
тепловых каналов [2].
В процессе анализа датчиков космического базирования, учитывая необходимые требования к возможностям ежедневного получения исходных данных в виде
бесплатных снимков в мультиспектральном диапазоне, было установлено, что для
задач обнаружения пожаров достаточным является использование спутников Aqua,
Terra (датчик MODIS) [3].
Одной из составляющих сельскохозяйственных палов является сжигание соломы на полях, а причиной этому является быстрое и дешевое освобождение площади под посев культур для будущего урожая. Борьба с данным явлением являет-
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ся сложной и не всегда эффективной из-за больших площадей, отсутствия необходимых ресурсов и др. Более эффективным будет развитие инфраструктуры, материальное стимулирование и понимание возможности альтернативного использования
растительных остатков, например, для получения биотоплива.
Проведенные исследования фактической площади сельскохозяйственных пожаров указывают на нерациональное использование сельскохозяйственной биомассы
и, как результат, нанесение вреда, как плодородию почвы, так и здоровью людей.
Одним из способов решения насущных и важных проблем, стоящих перед
человечеством – энергетической и защиты окружающей среды является применение
неиспользованной части соломы в энергетических целях в виде топливных брикетов.
Из двух приемов изготовления брикетов (окатыванием и прессованием) наиболее распространенным является брикетирование соломы прессованием.
Кратко данный технологический процесс можно представить двумя способами:
• сушка – измельчение – прессование;
• измельчения – сушка – прессование.
Первый способ, как правило, используется при стоговой технологии уборки соломы. Преимуществом данного способа является меньшая стоимость оборудования на подбор соломы. Недостаток – большие объемы соломенной массы при хранении.
Второй способ является наиболее распространенным из-за механизированной технологии уборки соломы различного вида пресс-подборщиками из валков. То
есть, солома поступает на измельчение в виде тюков или рулонов различного размера. Преимуществом второго способа является меньшие затраты на сушку и ее равномерность, так как сушка выполняется уже измельченного тюка или брикета. Недостатком данного способа является большая затратность сбора соломы.
Выводы. Проведен анализ сельскохозяйственных сжиганий биомассы на
полях и анализ вредных выбросов от них. Исследование фактической площади сельскохозяйственных пожаров указывают на нерациональное использование сельскохозяйственной биомассы и, как результат, нанесение вреда как плодородию почвы, так
и здоровью людей. Для решения указанных проблем предлагается применение неиспользованной части соломы в энергетических целях в виде топливных брикетов.
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ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Научно-технический прогресс в развитии общества постоянно требует знания не только положительных сторон, но и сопровождающих его негативных элементов и явлений. Производственные процессы во многих случаях сопровождаются
воздействием на работающих различных вредных и опасных факторов. В результате
чего снижается производительность труда, возникает травматизм, увечья и летальный исход. По статистике, травматизм является основной причиной смертности людей в возрасте до 41 года. Уровень травматизма в России в 4 раза выше, чем в странах
Западной Европы, причем 4% травм связаны с электрическим током.
Электрический ток представляет собой упорядоченное движение электрических зарядов в определенном направлении. В большинстве случаев, электрический
ток оказывает на организм человека следующие негативные воздействия: тепловое
(ожог), химическое (электролиз) и биологическое (возбуждение или угнетение центральной нервной системы).
Воздействие тока на человека происходит при его прохождении через организм, в результате чего нарушается нормальная передача биотоков, идущих от коры
головного мозга к мышцам и внутренним органам, из-за чего может наступить паралич дыхания или сердца.
Для обеспечения безопасности при работе на электроустановках на производстве и в быту, определяются максимально допустимые значения силы тока и напряжения в электрической цепи, так как при случае замыкания электрический ток
пройдет через тело человека. Эти параметры зависят и от времени воздействия тока.
Допустимое воздействие напряжения 500 В при контакте 0,1 с и 50 В при 1 с.
Частота тока оказывает поражающее действие при прохождении через организм человека. Опасность представляет ток промышленной частоты (50Гц). Мощность источника тока также влияет на тяжесть поражения. Маломощные источники тока обладают большим внутренним сопротивлением, которое способствует падению напряжения.
От внутреннего сопротивления человеческого тела зависит степень поражения. Среднее его значение находится в пределах 20-100 кОм и изменяется в зависимости от многих факторов (усталость, психическое состояние, состояние кожи). Каждое поражение током является потенциально опасным, поскольку его воздействие на
внутренние органы (такие как: сердце, нервная система) может проявляется не сразу, а спустя какое-то время.
Физический контакт с токоведущими элементами, без использования предусмотренных средств защиты, в большинстве случаев, вызывает спазматическое со-
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стояние, непроизвольное судорожное сокращение мышц, в следствие чего выпустить
провод или деталь из рук часто становится невозможным.
Степени воздействия электрического тока на организм:
1. Рефлекторное отдергивание частей тела, от объектов, находящихся под напряжением, при поражении током, не влекущее за собой негативное воздействие на
организм;
2. Потеря контроля над отдельными группами мышц, при котором пострадавший не может самостоятельно оторваться от токоведущего элемента;
3. Поражение нервных центров, отвечающих за управление органами обеспечивающих поддержания жизни человека (сердца и дыхательных мышц).
При напряжении до 200 В наиболее опасным является переменны ток, а при
более высоком напряжении – постоянный. Специфика поражения током заключается в том, что угроза поражения не сопровождается внешними признаками, на которые могут реагировать органы чувств человека.
Источником опасности могут стать разряды статического электричества.
Непосредственно для человека такие разряды чаще всего неопасны, однако искры
при этих разрядах могут привести к возгоранию или взрыву пожаро- и взрывоопасных материалов, газов, аэрозолей, особенно при их перекачке. Необходимо соблюдать следующие рекомендации:
1. Все электроприборы должны быть оборудованы одной из систем защиты от
поражения током – защитное заземление, зануление, отключение, двойная изоляция;
2. Особые правила подключение электрифицированных газовых приборов
во избежание пожара требуют работы только специалистов, имеющих доступ газовой инспекции.
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The aim - to display a summary report research directions authors review the history
of mechanics as a science, plays a significant role in scientific, technical and industrial progress
and is a typical example for the establishment of the laws of such development on its dynamic
stages. The authors also studied the biographies, science, engineering and teaching the greatest
scientists in this field.
Keywords: history of mechanics, Newtonian, Euler, building, physical
At the present stage of the progress of scientific knowledge is largely determined by
the penetration in various fields of mathematical modeling, which arose in Newtonian mechanics. Modern mechanics also has huge opportunities that should be relegated to a wide
range of scientists and engineers. It is important to realize that the mechanics - a method
of investigation of nature. For the development of modern mechanics must navigate in the
history of mechanics, to trace its connection with an application to human activity and the
main stages of the process of human development. The problem of designing different machines and mechanisms, problem of calculating the equilibrium and motion of different
material bodies, machinery parts and structures were in various stages of the history of a
particular source of influence on the development process of knowledge in mechanics. The
first task of mechanics date back to the ancient Greek scholar Archimedes (287-212 b.c.).
One of the brightest representatives of the Renaissance - Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
made a significant contribution to the development of mechanics. In our time, the coefficient of friction of Leonardo da Vinci gets deep physical meaning. This is not only setting the
friction, but the characteristic degradation, because the friction coefficient is determined by
the energy density that characterizes the best of defects in structure:

∆U e = ∆ue ⋅ V f

Determined by the energy of various defects and damage.
During the period of development of elementary mechanics were investigated only
the simplest kinds of equilibrium and motion of material bodies under the action of simple
factors: the gravity force alive traction, etc. Modern rational mechanics began to develop after
the works of Galileo, Bernoulli, Johann Bernoulli, Huygens and others. New impetus to the
development of mechanics was given by Newton (1642–1727), who defined the mechanics
as the science of first principles. After the proclamation of the program of construction
of Newton mechanics based on first principles, all subsequent studies began to focus in
that direction. The result has been the rapid emergence of mechanics as an independent
fundamental research. The program belongs to Newton, mainly Leonard Euler. First of all,
Euler mechanics translated into the language of differential equations, and developed the
theory of integration. Eulerian mechanics was fully realized only in the second half for this

63

Zbiór artykułów naukowych.
reason, the focus was on the development of Newtonian [3]:
P = mm + cosθ(1 – mm) + sinθm × 1,
called the angle of rotation and is considered positive if the rotation when viewed from the
end of the vector m going counterclockwise. Textbooks on theoretical mechanics should
change due to the transition to the mechanics of Euler. The knowledge capital, which was
created by great mechanics since Newton, was not enough. Mechanics continues to evolve.
XIX century can rightly be called the century of the emergence of mechanical transport.
This was due to the introduction of universal industrial engines - steam engine. In Russia,
the main practical problems turn of the century in Russia belonged to the road construction,
mining and factory production, military engineering and naval business. An important role
in the establishment of Applied Mechanics in Russia played Institute of Railway Engineers.
Contributed to the development mechanics P.Bazen, A.Betankur, N.N.Bozheryanov,
I.A.Vyshnegradsky, F.A.Gerstner, D.I. Zhuravskii, G.Lame and many others. In the second
half of the XIX century Russia were important tasks the construction of railways, bridges,
tunnels, roads Petersburg-Moscow, St. Isaac's Cathedral, Moscow Manege, Georgian
Military Highway, factories and machines for them, the construction of ships. This required
knowledge of mechanics. Physico-Technical period of mechanics begins with the end of the
XIX century and continues up to the present day. The development of technical science has
changed with the advent of computers. The greatest influence on the mechanics had a finite
element method, its foundations were described in 1936 by Soviet scientists. Mechanics
were able to design the most advanced techniques of long and tall buildings. For example,
the world's longest bridge built in China through the Gulf of Jiaozhou. Its length is 42.5 km.
Experts predict XXI century - a century of man-made disasters, natural and environmental
disasters. Often, there are reports on the fall of missiles, aircraft, explosions at industrial
sites, building collapse.
In conclusion, development of a technique of creating complex mathematical models belong to the mechanics, and then have been consistently applied physicists, geophysicists, chemists, biologists, linguists, and more recently - by sociologists and economists.
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