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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО МАРКУВАННЯ І ПАКУВАННЯ МОЛОКА
ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В КРАЇНАХ ЄС ТА В УКРАЇНІ
Назаренко І. В.

к.с.-г.н., доцент, Міжнародний класичний університет ім. Пилипа
Орлика (м. Миколаїв)

У статті наведені результати досліджень чинного законодавства країн ЄС та України пов’язані з аналізом вимог до маркування і пакування молока та молочних продуктів.
Ключові слова: молочні продукти, маркування, пакування, технічні регламенти, Директиви ЄС.
Вступ. Україна здійснює необхідні
реформи з метою адаптації правового
режиму з питань безпечності та якості
харчових продуктів відповідно до Угоди СОТ «Про застосування санітарних
та фіто санітарних заходів». Отже,
адаптація законодавства України з питань безпечності та якості харчових
продуктів до вимог ЄС є складовою
державної політики. Забезпечення
якості та безпечності молока, молочної
сировини та молочних продуктів особливо важливо при подальшому її вході до Європейського Союзу.
Проте, важливою передумовою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції є гармонізація системи маркування і пакування відповідно до нормативних документів міжнародних організацій.
Слід зазначити, що харчове законодавство країн, що є членами СОТ, досить вимогливе до виробників харчових продуктів і стоїть на захисті
здоров’я споживачів. Дане законодавство сприяє виробництву гарантовано
6

якісних та безпечних харчових продуктів. Вимоги харчового законодавства країн-учасників СОТ стосуються
гігієни харчових продуктів, ветеринарного контролю за виробництвом, гігієни кормів, якості утримання тварин,
маркування і пакування готової продукції. В цілому все міжнародне харчове законодавство націлене на те, щоб
виробництво було прозорим в питаннях, які стосуються якості та безпечності харчових продуктів. Тому дослідження пов’язані з аналізом вимог до
маркування і пакування молока та молочних продуктів в країнах ЄС та
Україні є актуальними.
Постановка завдання. Метою роботи є порівняльний аналіз вимог європейського і вітчизняного законодавства до маркування та пакування молока та молочних продуктів.
Результати досліджень. Загальні
правові засади маркування, представлення та реклами харчових продуктів
містяться у Директиві Європейського
Парламенту і Ради 2000/13/ЄС від
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20 березня 2000 року, що ухвалює приведення у відповідність законоположень держав-членів ЄС про етикетування та оформлення продовольчих
товарів [1].
Згідно даної Директиви маркування продовольчих товарів, у відповідності до статей з 4 по 17, повинно містити дані про: торговельне найменування, список інгредієнтів; кількість
визначених інгредієнтів або класів інгредієнтів; кількість речовини (без
упаковки), мінімальний термін придатності (для товарів, що швидко псуються з мікробіологічної точки зору –
термін придатності); особливі рекомендації з приводу зберігання та застосування (у разі необхідності);
прізвище або фірму та адресу виробника, пакувальника або продавця, що
відкрив у ЄС своє відділення; інструкцію до застосування, якщо у випадку її
відсутності покупець не зможе відповідним чином використовувати продовольчі товари.
При маркуванні торговельним найменуванням продовольчого товару
слід вважати найменування, передбачене в діючих положеннях законодавства ЄС щодо цього продовольчого
товару. У випадку відсутності положень щодо торговельного найменування в законодавстві ЄС даним найменуванням слід вважати таке, яке
передбачене в положеннях законодавства держави-члена, на території якого
відбувається реалізація товару кінцевому покупцеві або громадським закладам.
Правила щодо захисту наймену-

вань походження та географічних зазначень сільськогосподарських продуктів, призначених для харчування
людей, встановлено у Регламенті Ради
(ЄС) №510/2006 від 20 березня
2006 року про захист географічних зазначень та найменувань походження
сільськогосподарських продуктів та
продовольчих товарів [2]. Відповідно
до цього регламенту здійснюється захист на рівні Спільноти ЄС найменувань походження та географічних зазначень сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів.
Умови, що регулюють маркування
стосовно безпеки для здоров’я наведені в Регламенті ЄС 853/2004 [3] і полягають у вимогах щодо його прикладання та форми.
Так, ідентифікаційний знак повинен прикладатися до того, як продукт
залишає установу. При цьому власники харчових підприємств повинні, відповідно до статті 18 Регламенту (ЄС)
№ 178/2002, мати на місцях системи і
процедури для ідентифікації власників
харчових підприємств, від яких вони
отримали і яким вони поставляли продукти тваринного походження [4].
Ідентифікаційний знак повинен
бути чітким і не повинен змиватися,
символи повинні легко читатися. Знак
повинен вказувати назву країни, в якій
розташована установа, що може бути
повною назвою або кодом, який складається з двох літер відповідно до
стандарту ISO. Наприклад: GR, IE, IT,
LU, NL, PT, SE і UK.
Знак безпеки для здоров’я наноситься на продукт, обгортку чи паку7
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вання за допомогою чорнильного
штампа або клейма, він також може
бути надрукований або проставлений
на етикетці. Для продуктів, що розфасовані в герметичній тарі знак наноситься або на кришку, або безпосередньо на тару. Знак може також бути виконаний у вигляді невід’ємної таблички з міцного матеріалу, що відповідає
усім вимогам гігієни та містити вказану інформацію.
Етикетування (прикладення бирок), за Регламентом ЄС 853/2004 [3]
повинно, для потреб інспекційного
контролю чітко вказувати слова, наприклад: «сире молоко» для сирого
молока, призначеного для споживання
безпосередньо людиною; слова «виготовлено з використанням сирого молока» для продуктів на молочній основі, що виготовляють з сирого молока,
процес виготовлення яких не передбачає ніякого теплового оброблення,
включаючи термізацію.
Основні положення щодо якості та
безпеки матеріалів та виробів, що призначені для безпосереднього контакту
з харчовими продуктами, чи які вже
контактують з харчовими продуктами
визначено
у
Регламенті
ЄС
1935/2004 Європейського Парламенту
і Ради від 27 жовтня 2004 [5].
Згідно ст. 3 цього Регламенту процес виготовлення матеріалів і виробів,
які призначені для безпосереднього
контакту з харчовими продуктами, повинен відбуватись у відповідності до
встановлених стандартів виробничої
практики, вимоги, яких передбачають,
що при використанні їх, складові еле8

менти не потрапляють до харчового
продукту у кількості, яка може: бути
шкідливою для здоров’я людини; спричинити недопустимі зміни в складі
продукту харчування; погіршити його
органолептичні властивості.
Під «упаковкою» згідно Директиви
Ради від 11.02.2004 № 2004/12/ЄС Про
упаковку та відходи упаковки розуміють всі продукти, вироблені з будьяких матеріалів будь-якої природи, що
використовуються для вміщення, захисту, переміщення, доставки та презентації товарів на всьому ланцюзі від
сировини до готових виробів, починаючи від виробника і закінчуючи користувачем чи споживачем. При цьому
пакувальні компоненти та допоміжні
елементи, що інтегровані в упаковку,
вважаються частиною упаковки, у яку
вони інтегровані. Етикетки, що приєднані безпосередньо до продукту, чи
додаються до нього, належать до упаковки.
Слід зазначити, що вихідними
принципами політики ЄС щодо упаковки продуктів харчування є створення систем повернення, збору та
відновлення упаковки чи відходів упаковки. Такий підхід дозволяє мінімізувати вплив упаковки та відходів упаковки на довкілля та обмежує присутність шкідливих металів та інших речовин в упаковці.
Безпосередні вимоги до маркування і пакування молока та молочних
продуктів, призначених до споживання, викладені у Регламенті [3]. Вони
передбачають, що обгортка та пакування повинні відбуватися з дотри-
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манням задовільних санітарногігієнічних умов в приміщеннях, призначених для цих потреб. Герметизація
тари, призначеної для кінцевого споживача, здійснюється одразу після
того як її було заповнено на підприємстві. Для цього система герметизації
повинна бути створена у такий спосіб,
щоб після того як пакунок було відкрито, залишались чіткі ознаки цього.
В Україні вимоги до пакування та
маркування молока і молочної продукції визначаються Законом України «Про
молоко та молочні продукти» [6].
Згідно статті 5 цього Закону тара та
упаковка для молочної сировини та
молочних продуктів повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для
використання центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я.
Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів
від технологічного циклу виробництва
продукції (крім пакування масла, сиру,
сухих молочних продуктів структурними підрозділами одного переробного підприємства або переробними підприємствами, що входять до складу
одного об’єднання).
Не допускається використання назв
молочних продуктів у власних назвах
продуктів та торговельних марках,
якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного
походження.
Вимоги до пакування молока і молочних продуктів також наведені у
ДСТУ 2661:2010 [7].

Вимоги щодо маркування молока і
молочних продуктів визначені у Технічному регламенті щодо правил маркування харчових продуктів, який розроблений відповідно до вимог Законів України
«Про безпечність та якість харчових
продуктів», «Про захист прав споживачів», «Про дитяче харчування», а також
положень Директиви Європейського
Парламенту та Ради від 20 березня
2000 року №2000/13/ЄС про наближення
законодавства держав-членів про етикетування, оформлення та рекламування
продуктів харчування і Директиви Комісії №2008/5/ЄС [8] щодо обов’язкового
зазначення на етикетці певних продуктів харчування деякої докладної інформації, окрім тієї, що передбачена у Директиві 2000/13/ЄС [1].
Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на маркування (етикетування) (далі – маркування) розфасованих продуктів харчування, що
реалізуються кінцевому споживачу через оптову або роздрібну торговельну
мережу, а також закладам ресторанного господарства (ресторанам, їдальням, лікарням та іншим аналогічним
закладам).
Маркування харчових продуктів
виконується українською мовою, а у
разі необхідності додатково може бути
нанесене також іншими мовами. Вимоги до маркування харчових продуктів повинні забезпечувати надання
споживачу необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про
харчовий продукт.
У маркуванні, оформленні, рекламуванні харчових продуктів забороня9
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ється використання будь-якої інформації, яка вводить в оману споживача
або містить інформацію щодо властивостей харчового продукту, яких у
нього немає.
В Україні маркування харчових
продуктів повинно містити таку
обов’язкову інформацію: назву харчового продукту; склад харчового продукту із зазначенням кількості інгредієнтів; кількість харчового продукту у
встановлених одиницях виміру; часові
характеристики придатності харчового
продукту; умови зберігання харчового
продукту; умови та рекомендації використання, якщо харчовий продукт потребує особливих умов використання; найменування та місцезнаходження
і номер телефону виробника, а для імпортованих харчових продуктів – найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера; найменування
та місцезнаходження і номер телефону
підприємства, яке здійснює функції
щодо прийняття претензій від споживача, у разі якщо цим підприємством не
є виробник; номер партії виробництва; інформацію про наявність чи відсутність у складі харчового продукту
генетично модифікованих організмів; інформацію щодо місця походження для харчових продуктів, які лише
упаковані або розфасовані в Україні; поживну (харчову) цінність із позначенням кількості білків, вуглеводів та
жирів у встановлених одиницях виміру
на 100 г (100 мл) харчового продукту та
енергетичної цінності (калорійності),
вираженої в кДж та/або ккал на 100 г
(100 мл) харчового продукту; застере10

ження щодо споживання харчового
продукту певними категоріями споживачів (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров’я при його
споживанні; позначення знака для товарів і послуг, за яким харчовий продукт реалізується (за наявності).
Крім того, маркування може містити рекомендації до застосування, якщо
за їх відсутності споживач не зможе
відповідним чином використовувати
продукт харчування.
Особлива увага, як в Україні, так і в
країнах ЄС приділяється екологічному
маркування, яке є засобом інформування покупців про екологічні властивості
продукції. Воно являє собою комплекс
відомостей екологічного характеру про
продукцію, її властивості, склад та процес її виробництва чи збуту.
Екологічне маркування регламентується наступними міжнародними
стандартами:
ІSО 14020. Екологічне маркування
та декларації. Загальні принципи
(адаптований в Україні: ДСТУ ІSО
14020-2003);
ІSО 14021. Екологічні маркування
та декларації. Екологічні само
декларації. Екологічне маркування
типу II (адаптований в Україні: ДСТУ
ІSО 14021-2002);
ІSО 14024. Екологічні маркування
та декларації. Екологічне маркування
типу I. Принципи та методи (адаптований в Україні: ДСТУ ІSО 14024-2002);
ІSО 14025. Екологічні маркування
та декларації. Екологічні декларації
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Таблиця 1
Основні вимоги до екологічного маркування
Ознаки
За інформацією яку
несуть відповідні
марки

За носіями, на яких
розміщується
відповідна
інформація
За формою подачі
відомостей
екологічного
характеру
За рівнем, на якому
приймаються
відповідні марки

Характеристика
- про екологічність продукції в цілому, що враховує весь
життєвий цикл її виробництва;
– про екологічність окремих властивостей продукції;
– про відсутність певних речовин (наприклад, таких,
що руйнують озоновий шар навколо Землі);
– про можливість утилізації товарів чи їх відходів з
найменшою шкодою для навколишнього середовища;
– інформація для ідентифікації натуральних продуктів
харчування чи способів їх виробництва (органічне
виробництво).
У вигляді етикеток, вкладишів, ярликів, бирок, контрольних
стрічок, клейм, штампів.
Екологічні етикетки наносяться залежно від конкретних умов
безпосередньо на виріб, упаковку (тару), табличку, ярлик
(бирку), етикетку або в супровідну документацію
- текстова;
– графічна;
– кольорова;
– символічна;
– комбінована.
- міжнародний;
– європейський;
– загальнонаціональний.

типу III (адаптований в Україні ДСТУ
ІSО/TR 14025-2002).
У стандарті ІSО 14020 представлені
9 основних принципів, застосовних до
всіх екологічних знаків: точність, верифікаційність і несуперечливість екологічного маркування; не створення
ними бар’єрів в міжнародній торгівлі;
наукова обґрунтованість екологічного
маркування; доступність інформації
про процедуру, методологію і критерії
оцінки; врахування всього життєвого
циклу продукції; безперешкодність
для нововведень і поліпшення екологічних характеристик; достатність інформації, що надається; відвертість
процесу розробки екологічних етикеток; доступність інформації про екологічні аспекти, пов’язані з екологічним
маркуванням для споживачів.

Екологічне маркування згідно
вимог стандарту ISO 14020 набуває
різних форм, видів і типів, класифікація
яких наведена у табл.1.
Таким чином, як доводить практичний досвід екологічне маркування є
ефективним інструментом при прийнятті споживачем рішень на користь
тієї або іншої продукції. Тобто, якщо
екологічна етикетка дає кваліфіковану
інформацію про продукцію, то його
конкурентоспроможність підвищується, а сектор ринку такої продукції роширюється.
Висновки. Проведено порівняльний аналіз законодавства ЄС та України стосовно маркування і пакування
молока та молочних продуктів і встановлено, що основні вимоги є ідентичними та достатніми для повного розу11
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міння споживачем інформації щодо
якості і безпечності продукції. В свою
чергу показано, що екологічне маркування є дієвим інструментом підвищення конкурентоспроможності продукції за критерієм її безпечності для
здоров’я людини.
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Всё разнообразие технологии проведения рубок ухода ООО «Областной
лесхоз» сводится к одному варианту –
рубки ухода в молодняках с оставлением срезанной древесины для перегнивания или сжигания. Высокая доля
ручного труда и частая повторяемость
рубок ухода из-за быстрого восстановления лиственных пород, экономически не выгодны предприятию, но корректировать их объём по экономическим условиям не следует, т. к. рубки
ухода в молодняках очень важны с лесоводственной точки зрения.
Кроме решения основной задачи
рубки ухода для достижения непосредственных и перспективных целей лесоводства и лесопользования, увеличения
количества выращиваемого леса с высоким качеством древесины, немаловажной является задача обеспечения
рационального использования срезанной тонкомерной древесины и кустарников. Полученное в результате рубки
ухода технологическое сырье может
быть использовано для глубокой переработки на деревообрабатывающих,
целлюлозно-бумажных предприятиях
или для получения биотоплива.

Для усовершенствования процесса
проведения рубок ухода в молодняках
я предлагаю применить метод, предложенный лесничим Александром
Павловичем Байловым на заседании
«круглого стола» с лесопромышленниками Вологодской области 21.02.2014г.,
который заключается в проведении
рубок ухода в молодняках естественного происхождения в два приема. В
первый прием убираются все деревья
лиственных пород в волоках, второй –
вырубаются лиственные в кулисах.
Предложенная схема технологического процесса изображена на рисунках 1-2.
Динамика роста сосны после проведения рубок ухода в два приема увеличивается с каждым годом. Величина
ежегодных приростов между мутoвками
возрастает в два раза.
Данный метод был применен на
площади 23 гектара. Согласно таксационному описанию лесоустройства
2003 года на этой площади было 80%
лиственных пород. В результате проведения рубок ухода в два приема состав хвойных пород увеличился с 40 до
60%. Метод проведения рубок ухода в
13
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Рисунок 1 – Первый прием проведения РУ в молодняках

Рисунок 2 – Второй прием проведения РУ в молодняках
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Рисунок 3 – Результат проведения двухприемного метода РУ в молодняках

молодняках естественного происхождения применялся на 16 участках общей площадью 150 га. На всех площадях доля хвойных пород составляет от
60 до 80%, притом, что доля лиственных до применения рубок ухода могла
достигать до 80%. Я считаю, что метод
проведения рубок ухода в два приема,
оправдывает затраты, связанные с
проведением данных работ.
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Оценивая лесовосстановительные
процессы последних десятилетий невозможно не заметить расширяющиеся
масштабы смены хвойных пород на лиственные. Считается общепризнанным,
что смена пород усиливается в наиболее
производительных типах леса и затухает
с ухудшением условий произрастания.
В Иркутской области на лесосеках
ООО «ТСЛК» был проведен мониторинг лесохозяйственной деятельности
в соответствии с требованиями стандартов добровольной лесной сертификации системы экологического менеджмента. Целью мониторинга было исследование результатов рубок ухода
высокой интенсивности. Получение
количественных и качественных данных, доказывающих преимущество
рубок ухода высокой интенсивности
перед традиционными приемами ухода за молодняками.
Обследованию подлежали 20 насаждений, пройденных рубками ухода
высокой интенсивности в 2015-2016 годов в Падунском, Прилузском и Сысольском лесничествах Иркутской области. Задачами обследования явля16

лось: закладка постоянных пробных
площадей для определения таксационных характеристик древостоев до и
после рубок ухода, и оценка качества
проведенных рубок на соответствие
нормативам и заявленным методикам
интенсивности лесного хозяйства.
Каждая пробная площадь представляет собой квадратную площадку со
стороной 20 метров. На основании визуального осмотра для каждой площадки отмечается тип леса, характеризуются почвенные условия и способ
лесовосстановления.
На каждой площадке методом
сплошного перечета проводятся измерения параметров насаждений. Отмечается количество оставленных деревьев с распределением по породам
и 1-сантиметровым ступеням толщины. Для наиболее представленных
ступеней толщины породы, ха которой ведется уход, подбирается 5 модельных деревьев. Для «Моделей» с
помощью инструментов измеряются
точный диаметр и высота. Модельные
деревья помечаются краской, при
этом количество штрихов соответ-
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Рисунок 1- Относительные значения увеличения густоты

ствует номеру модельного дерева в
бланке, и лентами, на которых также
наносится номер дерева.
На контрольной площади (где не
проводится уход) определяются характеристики насаждения без воздействия
мероприятий по уходу. Отмечается состав насаждения, средний диаметр,
высота и возраст, средняя густота. На
контрольной площади подбираются
2-3 характерных модельных дерева,
для которых измеряются точный диаметр и высота [1].
Все данные заносятся в «бланк» в
виде описаний, целых/дробных чисел,
классификаторов непосредственно на
лесосеке. В ходе осмотра фотографируются общий вид насаждения на
пробной и контрольной площади, наиболее характерные участки, а также
локальные особенности или факты негативных последствий проведенных
лесохозяйственных мероприятий, на-

прямую или косвенно влияющих на
качество проведенных мероприятий.
Обследованные насаждения представляли собой лиственные молодняки с примесью ели, сформировавшиеся на месте сплошных рубок 15-20 летней давности. Насаждения подобного
рода характеризуются недостаточным
количеством елового подроста или самосева угнетенного густым пологом
лиственных пород.
Время проведения рубки ухода в
2016г. определялось в первую очередь
не возрастом насаждения, а такими
параметрами, как высота и протяженность крон деревьев.
Литература:
1. Гребенюк А.Л., Гарус И.А. Проблема доступности лесных ресурсов. / Актуальные проблемы лесного комплекса/ Под
ред. Е.А. Памфилова. Сборник научных
трудов по итогам международной
научно-технической конференции. Выпуск 39. – Брянск: БГИТА, 2014. – 147 с.
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Сегодня просто невозможно представить себе отсутствие в жизни современного человека разного рода технических устройств и гаджетов. При
этом следует заметить, что в категории
наиболее распространенных находятся планшеты и смартфоны. Они помогают своим хозяевам решать массу задач на принципиально новом уровне.
В жизни каждого современного
школьника смартфон занимает отдельное, очень важное место. Кроме общения с друзьями смартфоны могут использоваться не только для развлечений, хотя игры – это самое популярное
времяпровождение среди школьников.
Мобильные приложения для школьников могут помочь в их повседневном занятии – в обучении. Полезные
приложения для школьников превратят смартфон в справочник, учебник,
тренажер, словарь или атлас, которые
всегда под рукой.
В процессе обучения каждого
школьника важным является оценка
его деятельности. Оценочная деятельность учителя обычно осуществляется
18

в форме отметок в журнале и в вербальной форме с последующей фиксацией оценки в дневнике. Но часто
дневник по разным причинам учителю
для выставления оценки не дается, или
забывается дома, или оценки, озвученные учителем, просто теряются, не
дойдя до журнала. Поэтому возникает
необходимость в удобном инструменте, с помощью которого ученик сможет
фиксировать все свои оценочные результаты, следить за учебными достижениями и использовать систематизированную информацию для повышения уровня оценок, и как следствие,
знаний.
Быстрорастущая тенденция интеграции мобильной индустрии во все
сферы жизни, в частности, в образовании, стало причиной создания этого
мобильного приложения для школьников. Перед тем, как приступить к
написанию концепции приложения,
мною изучено рынок приложений,
просмотрено площадки приложений
(iOS и Android) и сделан вывод, что
узконаправленных применений для
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школьников масса, особенно всевозможных тренажеров по предмету, тестов, а вот приложения, позволяющего
отслеживать и мониторить учебные
достижения ученика, найдено не было.
Поэтому было принято решение создать данное приложение.
Исходя из того назначения приложения, а также с учетом результатов мониторинга мнений учителей и учеников,
сделаны выводы о том, каким должен
быть мобильное приложение, а именно:
1. Наличие простого способа заполнения данными;
2. Прослеживается мера при накоплении оценок;
3. Получение среднего балла по результатам текущих оценок быстро и в удобной форме;
4. Вывод оценок в зависимости от
их типа;
5. Сравнительный анализ успеваемости по всем предметам одновременно в виде сводной таблицы.
Цель мобильного приложения
SDiary – способствовать своевременному выявлению учебных проблем
учащихся; их ликвидации с помощью
целенаправленных действий; прогнозированию дальнейшей деятельности
учителя и ученика по повышению
уровня предметного обучения.
Функции, реализуемые созданным
приложением:
1. Внесение текущих оценок;
2. Внесение тематических оценок;
3. Подсчет среднего балла;
4. Создание сводной таблицы успешности по предмету.

Ожидаемые результаты: своевременное выявление учебных проблем
учащихся; ликвидация проблем с помощью целенаправленных действий;
прогнозирования дальнейшей деятельности учителя и ученика по повышению уровня предметного обучения.
Для написания программы была
выбрана операционная система
Android.
Android – самая популярная мобильная платформа в мире. Согласно
последним опросам, в мире свыше миллиарда активных Android-устройств, и
их количество продолжает стремительно расти. Android – полнофункциональная платформа с открытым кодом
на базе Linux, разрабатываемая компанией Google. Это мощная платформа
разработки, включающая все необходимое для построения современных приложений из кода Java и XML [1].
Одно из главных преимуществ
платформы Android – ее открытость.
Операционная система построена на
основе открытого исходного кода и находится в свободном распространении. Это позволяет разработчикам получить доступ к исходному коду
Android и понять, каким образом реализованы свойства и функции приложений [2].
При разработке приложений Android
используется Java – один из наиболее
распространенных языков программирования. Использование Java стало логичным выбором для платформы
Android, потому что это мощный, свободный и открытый язык, известный
миллионам разработчиков [2].
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Язык Java является объектноориентированным, предоставляет разработанный доступ к мощным библиотекам классов, ускоряющих разработку приложений. Для непосредственного написания кода приложений можно
воспользоваться средами разработки
Eclipse и Android Studio, позволяющими собирать графический интерфейс
из готовых объектов, таких как кнопки
и текстовые поля. Эти среды разработки позволяют быстро и удобно создавать, тестировать и отлаживать приложения Android [2].
При создании приложения были использованы паттерны проектирования.
Паттернами проектирования (Design
Patterns) называют решения часто
встречающихся проблем в области разработки программного обеспечения.
Паттерны проектирования не являются
готовыми решениями, которые можно
трансформировать непосредственно в
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код, а представляют общее описание
решения проблемы, которое можно использовать в различных ситуациях [3].
Использование мобильного приложения SDiary на собственных смартфонах дает ученикам и их родителям
возможность своевременно отслеживать накопление оценок с целью своевременного выявления учебных проблем учащихся, их ликвидации с помощью целенаправленных действий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Вплив глобальної комп’ютерної мережі Internet на сучасний світ не має
історичних аналогів. Сьогодні він проник в усі сфери людського життя.
Internet – це не просто маркетингова
кампанія, це основа нової філософії і
нової ділової стратегії.
Цілком логічно припустити, що і з
точки зору реклами продукції або послуги Internet – найбільш значимий
ресурс. Більшість сучасних людей використовують Internet як найбільш доступне джерело інформації.
Створення Web-сайтів є однією з
найважливіших технологій розробки
ресурсів Internet. Якісно зроблений
сайт, вбираючи в себе всю корисну інформацію, є найкращою візитною
карткою і комерційної фірми, і освітнього закладу, працюючи на них у
будь-який час доби.
Web-технологія повністю перевернула
уявлення про роботу з інформацією, та з
комп’ютером взагалі. Виявилося, що традиційні параметри розвитку обчислю-

вальної техніки – продуктивність, пропускна здатність, ємкість запам’ятовуючих
пристроїв – не враховували головного
«вузького місця» системи: інтерфейсу з
людиною. Застарілий механізм взаємодії
людини з інформаційною системою стримував впровадження нових технологій і
зменшував користь від їх застосування. І
тільки коли інтерфейс між людиною і
комп’ютером був спрощений до природності сприйняття звичайною людиною,
відбувся безпрецедентний вибух інтересу
до можливостей обчислювальної техніки.
Також потрібно враховувати, що
сьогодні існує досить багато девайсів
(телефони, планшети, ноутбуки і т. д.),
і веб сайт повинен адаптуватися під всі
ці девайси так, щоб інформацію було
добре видно і з нею можна було працювати.
Відомо, що у кожного веб-додатку є
сервер та клієнт. Для створення Webзастосунків використовуються різноманітні серверні технології та мови
програмування (табл. 1):
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Таблиця 1
Серверні технології
Назва
ASP
ASP.NET
Java
Groovy
Perl
PHP
Python
Ruby

Ліцензія
власницька
власницька
вільна
вільна
вільна
вільна
вільна
вільна

Web-сервер
спеціалізований
спеціалізований
безліч, зокрема вільних
практично будь-який
практично будь-який
практично будь-який
практично будь-який
практично будь-який

Рисунок 1

Клієнтська частина може використовувати такі мови програмування:
• JavaScript
• Flash
• Java /JavaFX
• ActiveX
• Silverlight
22

Сьогодні найбільш популярною мовою для клієнта є Javascript. В репозиторії коду Гіт хаб наведена інформація,
що це підтверджує (дані від 12.10.2017)
[1] (рис. 1).
JavaScript (JS) – динамічна,
об’єктно-орієнтована мова програму-
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вання.
Реалізація
стандарту
ECMAScript. Найчастіше використовується для створення сценаріїв Webсторінок, що надає можливість на
стороні клієнта (пристрої кінцевого
користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером,
змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки.
JavaScript класифікують як прототипну
(підмножина
об’єктноорієнтованої), скриптову мову програмування з динамічною типізацією.
Окрім прототипної, JavaScript також
частково підтримує інші парадигми
програмування (імперативну та частково функціональну) і деякі відповідні
архітектурні властивості, зокрема: динамічна та слабка типізація, автоматичне керування пам’яттю, прототипне наслідування, функції як об’єкти
першого класу.
Мова JavaScript використовується
для:
• написання
сценаріїв
Webсторінок для надання їм інтерактивності;
• створення односторінкових Webдодатків (ReactJS, AngularJS, Vue.js);
• програмування на стороні сервера (Node.js);
• стаціонарних додатків (Electron,
NW.js);
• мобільних
додатків
(React
Native);
• сценаріїв в прикладному ПЗ (наприклад, в програмах зі складу
Adobe Creative Suite);
• всередині PDF-документів тощо.

Незважаючи на схожість назв, мови
Java та JavaScript є двома різними мовами, що мають відмінну семантику, хоча
й мають схожі риси в стандартних бібліотеках та правилах іменування.
Синтаксис обох мов отриманний «у
спадок» від мови С, але семантика та
дизайн JavaScript є результатом впливу
мов Self та Scheme.
У цій роботі будуть докладно висвітлені два аспекти: програмування
на стороні сервера (Node JS [2]) та
створення односторінкових додатків
(Web-сайт без перезавантаження
(React JS [3])).
Node.js – платформа з відкритим
кодом для виконання високопродуктивних мережевих застосунків, написаних мовою JavaScript. Засновником
платформи є Раян Дал (Ryan Dahl).
Платформа node.js перетворила мову
JavaScript, що в основному використовувалась в браузерах на мову загального використання з великою спільнотою
розробників.
Node.js характеризується такими
властивостями:
• асинхронна однопотокова модель
виконання запитів (є можливість
многопоточності за рахунок розширення написаному на C++ napa
js від Microsoft);
• неблокуючий ввід/вивід;
• система модулів CommonJS;
• рушій JavaScript Google V8.
Для керування модулями використовується пакетний менеджер npm
(node package manager).
Є кілька серверних фреймворків для
Node JS: Meteor, Express, Koa, Hapi [4].
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Express.js, або просто Express – програмний каркас розробки Webзастосунків для Node.js, реалізований
як вільне і відкрите програмне забезпечення під ліцензією MIT. Він спроектований для створення Web-застосунків
і API. Де-факто є стандартним каркасом для Node.js. Автор фреймворка, TJ
Holowaychuk, описує його як створений
на основі написаного на мові Ruby каркаса Sinatra, маючи на увазі, що він мінімалістичний, але має велику кількість
плаґінів, шо підключаються. Express є
бекендом для програмного стека MEAN,
разом з базою даних MongoDB але можна використовувати інші бази (MySql,
Postgres etc..)
Особливу увагу хочу приділити
фронт-енд фреймфорку React [5; 6].
React.js, здебільшого називають React –
відкрита JavaScript бібліотека для створення інтерфейсів користувача, яка покликана вирішувати проблеми часткового оновлення вмісту Web-сторінки, з
якими стикаються в розробці односторінкових застосунків. Розробляється
Facebook, Instagram і спільнотою індивідуальних розробників.
React дозволяє розробникам створювати великі Web-застосунки, які використовують дані, котрі змінюються з
часом, без перезавантаження сторінки. Його мета полягає в тому, щоб бути
швидким, простим, масштабованим.
React обробляє тільки користувацький
інтерфейс у застосунках. Це відповідає
видові у шаблоні модель-вид-контролер
(MVC), і може бути використане у поєднанні з іншими JavaScript бібліотеками або в великих фреймворках MVC,
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таких як AngularJS. Він також може
бути використаний з React на основі
надбудов, щоб піклуватися про частини без користувацького інтерфейсу
побудови Web-застосунків.
В даний час React використовують
Khan Academy, Netflix, Yahoo, Airbnb,
Sony, Atlassian та інші.
Фреймворк створено Джорданом
Волком (Jordan Walke), програмістом з
Facebook. Автор працював над проектом під впливом XHP, фреймворку
HTML для PHP. 2011-го року реліз
з’явився у новинах Facebook, за рік – у
блозі Instagram. Також фреймворк був
представлений як проект з відкритим
початковим кодом на конференції розробників JSConf US, що проходила у
Сполучених Штатах у травні 2013 року.
На конференції React.js Conf, влаштовану Фейсбуком у березні 2015-го,
проект було представлено як відкрите
програмне забезпечення.
Одностороння передача даних.
Властивості передаються в рендерер
компоненту, як властивості html-тега.
Компонент не може напряму змінювати властивості, що йому передані, але
може їх змінювати через callback функції. Такий механізм називають «властивості донизу, події нагору».
Віртуальний DOM. React підтримує
віртуальний DOM, а не покладається
виключно на DOM браузера. Це дозволяє бібліотеці визначити, які частини
DOM змінилися, порівняно (diff) зі збереженою версією віртуального DOM, і
таким чином визначити, як найефективніше оновити DOM браузера(навіть з
асинхроними запитами на сервер). Та-
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ким чином програміст працює зі сторінкою, вважаючи що вона оновлюється
вся, але бібліотека самостійно вирішує
які компоненти сторінки треба оновити
і саме через це досягаєтся максимальноъ
продуктивністі та швидкості оновлення
компонента(приблизно 120 мс ).
JSX. Компоненти React зазвичай
написані на JSX. Код написаний на JSX
компілюється у виклики методів бібліотеки React. Розробники можуть так
само писати на чистому JavaScript але я
використвую стандарти ES6 ++ для
спрощення написання коду. JSX нагадує іншу мову, яку створили у компанії
Фейсбук для розширення PHP, XHP.
Не лише рендеринг HTML в браузері. React використовують не лише для
рендерингу HTML в браузері. Наприклад, Facebook має динамічні графіки
які рендеряться в теги <canvas>, Netflix
та PayPal використовують ізоморфне
завантаження для рендерингу ідентичного HTML на сервері та клієнті.
Також зупинимся на технологиії,
яка адаптує ваш Web-сайт до різних
девайсів та описує зовнішній вид вашого веб сайту [7].
Каскадні таблиці стилів (англ.
Cascading Style Sheets або скорочено
CSS) – спеціальна мова, що використовується для опису зовнішнього вигляду
сторінок, написаних мовами розмітки
даних. Найчастіше CSS використовують для візуальної презентації сторінок, написаних HTML та XHTML, але
формат CSS може застосовуватися до
інших видів XML-документів. Специфікації CSS були створені та розвиваються Консорціумом Всесвітньої мережі.

CSS має різні рівні та профілі. Наступний рівень CSS створюється на
основі попередніх, додаючи нову функціональність або розширюючи вже наявні функції. Рівні позначаються як
CSS1, CSS2 та CSS3. Профілі – сукупність правил CSS одного або більше
рівнів, створені для окремих типів
пристроїв або інтерфейсів. Наприклад,
існують профілі CSS для принтерів,
мобільних пристроїв тощо.
CSS (каскадна або блочна верстка)
прийшла на заміну табличній верстці
Web-сторінок. Головна перевага блочної верстки – розділення змісту сторінки (даних) та їхньої візуальної презентації.
CSS використовується авторами та
відвідувачами веб-сторінок, щоб визначити кольори, шрифти, верстку та
інші аспекти вигляду сторінки. Одна з
головних переваг – можливість розділити зміст сторінки (або контент, наповнення, зазвичай HTML, XML або
подібна мова розмітки) від вигляду документу (що описується в CSS).
Таке розділення може покращити
сприйняття та доступність контенту,
забезпечити більшу гнучкість та
контроль за відображенням контенту
в різних умовах, зробити контент
більш структурованим та простим,
прибрати повтори тощо. CSS також
дозволяє адаптувати контент до різних умов відображення (на екрані
монітора, мобільного пристрою
(КПК), у роздрукованому вигляді, на
екрані телевізора, пристроях з підтримкою шрифту Брайля або голосових браузерах та ін.).
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Один і той самий HTML або XML
документ може бути відображений порізному залежно від використаного
CSS. Стилі для відображення сторінки
можуть бути:
• Стилі автора (інформація надана
автором сторінки):
• зовнішні таблиці стилів (англ.
stylesheet), найчастіше окремий
файл або файли.css;
• внутрішні таблиці стилів,
включені як частина документу
або блоку;
• стилі для окремого елементу.
• Стилі користувача
• локальний.css-файл, вказаний
користувачем для використання на сторінках і вказаний в
налаштуваннях браузера (наприклад Opera).
• Стилі переглядача (браузера)
• стандартний стиль переглядача, наприклад стандартні стилі
для елементів, визначені браузером, використовуються коли
немає інформації про стиль
елемента або вона неповна.
Стандарт CSS визначає порядок та
діапазон застосування стилів, тобто, в
якій послідовності і для яких елементів застосовуються стилі. Таким чином, використовується принцип каскадності, коли для елементів вказується лише та інформація про стилі, що
змінилася або не визначена загальнішими стилями.
Переваги CSS:
• Інформація про стиль для усього
сайту або його частин може міститися
в одному.css-файлі, що дозволяє швид26

ко робити зміни в дизайні та презентації сторінок;
• Різна інформація про стилі для різних типів користувачів: наприклад великий розмір шрифту для користувачів з послабленим зором, стилі для
виводу сторінки на принтер, стиль для
мобільних пристроїв;
• Сторінки зменшуються в об’ємі та
стають більш структурованими,
оскільки інформація про стилі відділена від тексту та має певні правила
застосування і сторінка побудована з
урахуванням їх;
• Прискорення завантаження сторінок і зменшення обсягів інформації, що
передається, навантаження на сервер та
канал передачі. Досягається за рахунок
того, що сучасні браузери здатні кешувати (запам’ятовувати) інформацію про
стилі і використовувати для всіх сторінок, а не завантажувати для кожної.
Запропоновану методику було використано для розробки ряду проектів.
На аккаунті на репозиторії коду
https://github.com/alexkutsenko95 зберігаються розроблені проекти, а саме:
1.Kickstarter (Java: Collection, Spring,
Hibernate, SQL, JSP). Краудфайдингова
платформа для стартапів різних жанрів.
2.Chat bot (Javascript: Express, jade,
limdbi AI, passport,webpack, babel,
Sequlize-SQL/Moongose-NoSQL, (ES6).
Чатбот з використанням нейромережі
Лімбду (фреймворк створенний на базі
brain js), яку можна навчати онлайн,
відповіді на які нейромережа не знає
відповіді зберігається в базу даних і
адміністратор може відповідати на них
так як відповів адміністратору.
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3. List of book (Javascript: Express,
axios,lodash.material-ui,faker,REACT!,
redux!, SCSS, react-router)
4. angular4-registration+CRUD +
filter+order (Javascript: Angular 4, system
js, zone js)
Також було створено декілька мобільних додатків на технології React
Native, яка дозволяє писати мобільні
додатки для всіх платформ одночасно
(Один код – Android, IOS etc..), значно
скорочуючи час та вартість розробки
мобільного додатку.

Тож, з таким набором інструментів
можна створювати нові додатки для
всіх сфер життя, та користуватися цим
інформаційним сервісом 24 години на
дому, 7 днів на тиждень.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Сучасний стан інформаційних технологій обумовлює неперервний розвиток
галузі обробки цифрових зображень в області медичної інформатики. Різноманітні методи перетворення даних, які є невід’ємними частинами технологій
аналізу медичних зображень, спрямовані на пошук, виділення та збільшення
обсягу інформації, необхідної для прийняття рішень у процесах діагностування,
дослідження тощо. Тобто, розробка алгоритмів аналізу медичних зображень
створює ефективний автоматизований інструментарій для візуальної та/або
кількісної інтерпретацій та оцінок даних. Одним із вищезгаданих видів інструментарію являються CAD (computer aided diagnosis) системи.
Зазвичай технологія розробки автоматизованих систем аналізу зображень
включає декілька етапів (рис.1).
Етап передобробки містить процедури фільтрації, геометричні, гістограмні
та градаційні перетворення [1], квантування та ін., застосування яких залежить
від початкових даних та подальших умов алгоритму. Зазвичай використовують
медіанну фільтрацію [2,3] для пригнічення шумових компонент, збереження
границь та лінійне розтягування [3] для компенсації яскравості та контрасту
зображення. Для вирішення задачі розділення зображення на однорідні елемен-

Рисунок 1 – Функціональна схема CAD систем

28

Inżynieria i technologia
ти з метою усунення надлишкової та виділення істотної інформації використовується сегментація зображення. Серед методів сегментації, застосування яких
обумовлюється вхідними даними та цілями дослідження можна виділити наступні: порогові [2,3], нарощування областей [4], виділення границь та текстурні методи. Ідентифікація зображення та подальша класифікація виконується
шляхом виділення кількісних [2,3] та/або якісних показників та визначення
правила класифікатора.
Алгоритми аналізу зображень в CAD-системах зосереджені на обробку вузького діапазону типу даних. Дана ситуація обумовлюється об’єктно-орієнтованістю
медичних зображень. Однак існують випадки, коли вхідними даними виступають динамічні масиви зображень (гістологічні зрізи та ін.) або початкове зображення має значні спотворення. В таких ситуаціях алгоритм аналізу потребує
додаткових етапів обробки. Одним з таких етапів може бути початкова кластеризація.
Завдання алгоритмів кластеризації полягає у створенні груп однорідних зображень, подальші алгоритми аналізу яких можуть суттєво відрізнятись. Для
параметричних ознак були обрані статистичні показники (ф.1-3) та метод кластеризації k-means. Ступінь деталізації запропонованого методу кластеризації
може інтерактивно змінюватись, шляхом виключення параметричних ознак.

(1)

(2)

(3)

де I(i,j) – інтенсивність пікселя з координатами (i,j) зображення I.
Розроблені інформаційні системи аналізу зображень дозволяють вирішити
широкий спектр задач. Зазвичай алгоритми обробки таких систем невід’ємно
пов’язані з багатьма параметрами медичних зображень і тому є обмеженими.
Завдяки можливостям розпаралелювання процесів та варіювання ступенем деталізації, а також простоті реалізації метод початкової кластеризації може значно розшири можливості CAD систем.
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Актуальність проблеми. Розробка
ігор для мобільних пристроїв під керуванням операційної системи (ОС)
Android [1] є перспективним напрямом програмування. Авторами було
створено гру для багатьох користувачів (одночасно до 9 ігроків), яка встановлюється в їхніх мобільних пристроях. В грі, що пропонується, поєднані правила, принципи і найкращі
сторони сучасних ігор, підтримані технологією розробки та організацією інтерфейсу з можливістю індивідуалізації візуальної підтримки гри.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розробки мобільних додатків під Android розглядалися
в роботах З. Меднікса, Л. Дорніна, М.
Накамура, С. Монка, Я. Кліфтона, К.
Марсікана, К. Стюарта, Б.Філліпса
[2–5]. Створення ігор для мобільних
пристроїв розглянуто в [6, 7].
Присутність на ринку великої кіль-

кості мобільних ігор обумовила необхідність поєднання в одній грі кращих
рис різних ігор, додаючи до процесу
гри індивідуалізацію налаштування
ігрового поля під конкретного користувача. Все це й було реалізовано в грі,
розгляд якої пропонується.
Виклад основного матеріалу. Розроблена авторська гра для мобільних
пристроїв під ОС Android поєднала в
собі, зокрема, різноманітність завдань
від гри «Фанти» та дух змагання на
ігровому полі від гри «Монополія».
Користувач може обирати між готовими ігровими мапами (див. рис. 1) або їх
генератором (див. рис. 2), завдяки якому можна створювати унікальні мапи:
обирати розміри, набори можливих
завдань, тощо.
Розроблена гра надає можливість
грати одночасно на декількох пристроях, з’єднавши їх між собою за допомогою Bluetooth. При цьому один при31
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«Головне меню. Вкладка «Стандартные карты» (стандартні мапи)» рисунок 1

«Головне меню. Вкладка «Генератор карт» (генератор мап)» рисунок 2

стрій є сервером, а інші – клієнтами. В
меню налаштувань можна обрати
мову, якість графіки, наявність підказок під час гри та озвучування тексту
завдань.
Правила гри доволі прості: гравці
по черзі кидають гральний кубик і пе32

ресуваються ігровим полем, намагаючись першими дістатися фінішу. На
цьому шляху їм трапляться різноманітні завдання, виконання яких є
обов’язковим. Деякі завдання мають
розгалуження, тобто гравець може:
виконати завдання і отримати певний
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«Ігровий процес» рисунок 3

бонус, або проігнорувати завдання і
отримати штраф. Завдання можуть
стосуватися одразу і декількох гравців
(іноді без активного гравця, що потрапив на поле з цим завданням). Переможця чекають вітання та результати
усіх гравців, що зібрані у таблицю (див.
рис. 3). Під час гри можна масштабувати мапу жестами типу «подвійний тап»
або «щепок двома пальцями», наближаючи чи віддаляючи від неї камеру в
залежності від ситуації. Камера в грі
динамічна, вона постійно центрується
на фішці активного гравця.
Мобільний додаток створений без
використання сторонніх бібліотек та
фреймворків тільки за допомогою офіційних компонентів Android SDK. Це
суттєво зменшує розмір інсталяційного
файлу, встановленого програмного
продукту та системні вимоги до середовища виконання, та надає глибокий

контроль програмісту над внутрішніми
процесами під час виконання додатку.
Завдання подальшого розвитку гри:
Додати мультиплеєр за допомогою
підключення через Wi-Fi, щоб підвищити швидкість передачі даних між
сервером та клієнтами та збільшити
кількість клієнтів одного сервера.
Розширити максимальну кількість
гравців до 14-и.
Розробити конструктор (генератор) ігрових мап, в якому користувачі
зможуть додавати свої завдання та
створювати власні мапи. Користувацькі завдання та мапи зберігатиметься на
пристрої так сервері. Рейтинг таких мап
спростить процес пошуку та вибору
нових мап для інших користувачів.
Покращити графічну компоненту
гри. Додання тіней та подібних візуальних ефектів ігровим полям для імітації об’ємної мапи.
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Архітектура програмного продукту ґрунтується на моделі MVC
(Model-view-controller), яка дозволяє
використовувати декілька шаблонів
проектування гри, за допомогою
яких модель мобільного додатку, індивідуалізований інтерфейс користувача розділені на окремі компоненти так, щоб модифікація одного з
них мінімально впливала на інші. В
концепції MVC:
Модель (англ. Model) – надає знання: дані та методи роботи з цими даними, реагує на запити, змінюючи свій
стан. Не містить інформації, як ці знання можна візуалізувати. Вигляд (подання, уявлення) (англ. View) відповідає за візуалізацію інформації. Контролер (англ. Controller) забезпечує
зв’язок між користувачем і системою:
контролює введення даних користувачем і використовує модель і уявлення
для реалізації необхідної реакції.
Вигляд і контролер залежать від
моделі, а модель не залежить від уявлення та контролера. Тим самим досягається призначення такого поділу:
воно дозволяє будувати модель незалежно від візуального представлення
та створювати кілька різних уявлень
для однієї моделі. Підтримка MVC
здійснюється використанням шаблонів проектування, зокрема, «спостерігач», «стратегія», «компонувальник».
Типова реалізація відокремлює вид
від моделі, встановлюючи між ними
протокол взаємодії та використовуючи апарат подій. Для оновлення уявлення при зміні внутрішніх даних в
моделі використовується шаблон «спо34

стерігач». При обробці реакції користувача уявлення вибирає контролер,
який забезпечить відповідний зв’язок
з моделлю, використовуючи шаблон
«стратегія» чи модифікацію шаблону
«команда». Для однотипного поводження з об’єктами ієрархічного виду
використовується шаблон «компонувальник». Крім того є й інші шаблони,
наприклад, «фабричний метод» для
встановлення за замовчуванням типу
контролера для відповідного виду.
При розробці багатокористувацької гри було використано:
Алгоритм обробки графіки. Для обробки графіки використовується графічний двигун Canvas, що є частиною
ОС Android. Він дозволяє працювати з
растровою 2-D графікою, являючи собою полотно, на якому можна створювати безліч шарів, використовувати
текстури та різноманітні ефекти для
відображення інтерфейсу, ігрових сцен,
тощо.
Алгоритм обробки аудіо. Google
Text-to-speech (Google синтезатор
мови) дозволяє озвучити текст у додатках, підтримує різні мови, голоси.
Це потребує на мобільних пристроях
додаткового програмного забезпечення (додатку Google Text-to-speech, який
можна безкоштовно завантажити з
Google Play).
Висновки
Новизною при створені авторської
гри стало об’єднання правил, принципів і найкращих сторін багатьох поширених ігор на основі сучасних технологій. Таким чином користувачі отрима-
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ли нову цікаву гру, яка ще й нагадує
добре знайомі ігри.
При розробці гри було реалізовано
генерацію нових унікальних ігрових
мап, можливість вибору завдання на
свій смак, а мультиплеєр та динамічна
камера з динамічним масштабуванням
мапи зробили ігровий процес зручним, зрозумілим і сконцентрованим
безпосередньо на розвагах.
Досягнуто стабільність, швидкодія,
мінімізація ресурсів та стійкість мобільного додатку за рахунок відмови
від фреймворків і сторонніх бібліотек.
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Ключові слова: обчислювальна мережа, бездротова мережа, технологія «Інтернет речей», мікроконтролер Arduino.
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Актуальність. Ключовим є питання, як саме IoT може змінити життя
кожної людини. Впровадження технологій IoT може привести до глобальних змін в житті різних категорій населення: споживачів, підприємців, а
також, хто працює в уряді та державних установах. Так, споживачам пропонується вибір того, як можна використовувати «Інтернет речей» та суміжні технології для поліпшення зручності, комфорту та безпеки будинків, а
також економії енергоресурсів. Прикладом такого пристрою, котрий вже
більше 6-ти років на ринку допомагає
економити енергію для звичайних споживачів, є Google Nest, створений компанією Samsung. Кожна людина завдяки технології «Інтернет речей» зможе
відслідковувати величезний спектр
власних фізіологічних функцій, наприклад, ритму власного серцебиття, рівень цукру в крові, навіть рівень стресу, з метою покращення самопочуття.
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Державні органи чи органи місцевого самоврядування намагаються
об’єднати міське планування, в результаті чого створюються цілі «Розумні
міста».
Основною концепцією IoT є можливість підключення до мережі всіляких об’єктів (речей), які людина може
використовувати в повсякденному
житті, наприклад, холодильник, кондиціонер, автомобіль, велосипед і навіть кросівки. Всі ці об’єкти (речі) повинні бути оснащені вбудованими давачами або сенсорами, які мають можливість обробляти інформацію, що
надходить з навколишнього середовища, обмінюватися нею і виконувати
різні дії, в залежності від отриманої
інформації. Прикладом впровадження
такої концепції є система «розумний
будинок». Ця система аналізує дані навколишнього середовища і, в залежності від показників, регулює температуру в приміщенні. У зимовий період
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регулюються інтенсивність опалення,
а в разі спекотної погоди будинок має
механізми відкривання і закривання
вікон, завдяки чому провітрюється будинок, і все це відбувається без втручання людини. Тому створювати нові
програмні продукти, які спрямовані на
розвиток системи «Розумний будинок»
є актуальною задачею.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Принципи побудови,
архітектура,
функціональна
і
структурна організація систем та
телекомунікаційних обчислювальних
мереж, а також їх програмне
забезпечення,
функціонування,
ефективність і перспективи розвитку
розглядаються в роботах [1,4,5]. В
монографії Довгого С.О., Воробієнко
П.П., Гуляєва К.Д. [1] розкриваються
питання розвитку нових поколінь
сучасних телекомунікаційних мереж, а
також аспекти впровадження новітніх
технологій. В роботах [2,3,5,6] розкрито питання сучасних технологій, таких
як Internet of Things та перспективи їх
розвитку.
Аналогічним продуктом є Ring
Video Doorbell, але недоліком його є те,
що в ньому відсутній вибір як і де зберігати фото- та відеоматеріали. Користувачеві пропонується лише один вибір – зберігати в хмарному сховищі за
додаткову щомісячну плату. Також існують його аналоги: Frontpoint, August
Doorbell Cam, GoControl та Vivint.
Викладення основного матеріалу.
Система «Розумного дому» сьогодні
асоціюється з технологією «Інтернет
речей». Ця концепція складається із

звичних пристроїв – термостатів, систем відеоспостереження, холодильників, телевізорів, які вже “порозумнішали” і обмінюються інформацією між
собою без втручання людини. Концепція “Інтернету речей” полягає в появі
обчислювальної мережі речей, мережі
фізичних предметів з інтегрованими в
них технологіями взаємодії як між собою, так і з зовнішнім інформаційним
середовищем і просто з середовищем
реального світу. Ці пристрої здатні
підключатися до мережі і взаємодіяти
один з одним за допомогою мереж
Bluetooth, Zigbee, WiFi, через мережі
стільникового зв’язку, через супутникову мережу і т. д. Технологія IoT заснована на концепції ситуативних децентралізованих бездротових мереж
[4].
Розроблений додаток виконує одну
із можливостей «Розумного дому» в
світі “Інтернету речей”, а саме, відслідковує, хто дзвонить у дзвінок вхідних
дверей. Додаток виконує наступні
функції: після натиснення на кнопку
дзвінка пристрій робить фото відвідувача, фото надсилається на домашній
сервер, домашній сервер зберігає фото
та надсилає його на смартфон власника квартири у вигляді повідомлення.
Власник квартири має можливість переглянути фото та перейти до перегляду зображення з відеокамери пристрою. Також, власник квартири має
змогу поспілкуватися з відвідувачем
через свій смартфон за допомогою
Інтернет-з’єднання.
Після того, як відвідувач натисне на
кнопку дзвінка, камера відразу робить
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«Схема передачі даних» рисунок 1

знімок. Після цього знімок передається на сервер, що знаходиться в квартирі, та за допомогою інтернет-з’єднання
передається на смартфон власника
квартири або на смартфони всіх проживаючих в ній.
Схема передачі інформації показана на рис.1.
На рис.2 наведено інтерфейс програми. Після натиснення на кнопку

«Інтерфейс програми» рисунок 2
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“Поговорити” активується мікрофон
смартфону, тож є можливість просто
розпочати розмову з відвідувачем.
Для об’єднання речей у мережу потрібні декілька технологій. Для технології унікальної ідентифікації кожного
об’єкта можна скористатися, наприклад, мікросхемами RFID (RadioFrequency IDentification) або скористатися QR-кодами, для визначення точного місця знаходження речі скористатися
технологією
GPS.
Для
відслідковування змін у стані елементу
чи оточуючого середовища об’єкти повинні оснащуватися сенсорами. Для
обробки та накопичення даних з сенсорів повинен використовуватися вбудований комп’ютер (наприклад Raspberry
Pi, Intel Edison). Для обміну інформацією між пристроями можуть бути використані технології бездротових мереж
(Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN).
Серед найдоступніших складових
апаратних частин, для реалізації даної
задачі можна виділити Arduino та
Raspberry PI [2,3]. Raspberry Pi – це повністю функціонуючий комп’ютер розміром з кредитну картку, який працює
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на спеціально розробленій для нього
операційній системі Linux під назвою
Rasbian. Rasbian є офіційною ОС для
Raspberry Pi, в якій можуть бути встановлені інші сторонні операційні системи, такі як Firefox OS, Android, RISC
OS, Ubuntu Mate тощо. Крім того, також доступна версія Windows 10. Як і
звичайний персональний комп’ютер
або ноутбук, Raspberry Pi має оперативну пам’ять, процесор, USB-порти,
аудіовихід, графічний драйвер для виходу HDMI. Raspberry Pi має кілька
моделей і версій, таких, як Raspberry Pi
Zero, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi Модель B+ та інші.
Arduino – це мікроконтроллер, який
не настільки потужний, як Raspberry
Pi, і може розглядатися як один із компонентів в комп’ютерній системі [3,6].
При створенні проектів з використанням Arduino не потрібна жодна ОС і
програмні додатки, у середовищі пишеться відповідний код. Є багато плат
Arduino, таких як Arduino UNO,
Arduino PRO, Arduino MEGA, Arduino
DUE, тощо. Arduino – це платформа
електронних компонентів (плата) з
відкритим кодом, що базується на простому у використанні апаратному та
програмному продуктах. Плати
Arduino здатні читати входи (Inputs) –
“світло на датчик”, “палець на кнопку”
або “повідомлення Twitter” – і перетворити його на вихід (Output) – активізувати двигун, ввімкнути світлодіод,
опублікувати щось в Інтернеті. Можна
повідомити своїй платі, що робити,
надіславши інструкції прямо на мікроконтролер. Для цього можна викорис-

тати мову програмування Arduino та
середовище розробки програмного забезпечення Arduino IDE. Мова програмування пристроїв Arduino основана
на мові C/C++. За час свого існування
Arduino змінюється, щоб адаптуватися до нових потреб та викликів, від
простих 8-бітних плат до продуктів
для додатків IoT, носіїв, 3D-друку та
вбудованих середовищ. Всі плати
Arduino є абсолютно відкритими джерелами, надаючи користувачам змогу
самостійно створювати щось нове і
пристосовувати їх до конкретних потреб споживачів. Програмне забезпечення також є відкритим вихідним
кодом. Програма Arduino проста у використанні для початківців, але також
досить гнучка для досвідчених користувачів. Вона працює на Mac, Windows
та Linux операційних системах.
Висновки. Порівняно з іншими існуючими продуктами, користувач даного пристрою має можливість зберігати
всі фото- та відеоматеріали як на локальний сервер (звичайний персональний
комп’ютер), так і на будь-яке хмарне
сховище: користувач не прив’язаний до
одного сервісу, за котрий потрібно щомісячно додатково сплачувати, як в аналогічних існуючих на ринку продуктах.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗБУРЕННЯ-ЗАВАДА
НА ЯКІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМОЮ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Федотова М.О., Осадчий С.І., Березюк І.А., Скриннік І.О.
Центральноукраїнський національний технічний університет

Ключові слова: зерносушарка з киплячим шаром (ЗКШ), матриця передаточних функцій (МПФ), спектральна щільність, система спостереження, система вимірювання, датчик вологості, дисперсія похибки оцінювання.
Вступ. Киплячим шар знайшов своє широке застування в різних галузях
промисловості, зокрема в сільськогосподарській, завдяки інтенсифікації процесу. Зерносушарка, зображена на рис. 1, відноситься до класу складних багатовимірних об‘єктів з чистим запізненням, що функціонує в умовах дії неконтрольованих багатовимірних збурень ψ і завад ϕ [1]. Вихідні сигнали ЗКШ виміряти
у повній мірі не вдається, тому було запропоновано визначати зміну висоти киплячого шару hk на каскаді за рахунок відомого зв’язку цієї висоти з кінцевою
вологістю w [2]. В результаті застосування алгоритму [3], була знайдена структура і параметри оптимального багатовимірного спостерігача [4].
Постановка задачі. Знайдений згідно такого алгоритму спостерігач є
оптимальним, але оцінювання ним буде краще, якщо буде виконуватись
співвідношення збурення-завада.
Мета. Тому метою даної роботи є визначення оптимального співвідношення
збурення-завада, при якому похибка оцінювання і висоти і кінцевої вологості
матеріалу буде мінімальною.
Рішення задачі. Знайдемо оптимальну структуру і параметри системи
спостереження при варіюванні співвідношення збурення/завада, що описуються спектральними щільностями.
Якщо матриця спектральних щільностей (МСЩ) збурення
, що діє на
k-тому каскаді, має структуру [1], а завада системі вимірювання описуються
згідно паспортних даних [5] виразом в загальному вигляді як

′ =
Sϕϕ

σ ϕ2
π

то поділимо рівняння (формулу 1) на коефіцієнт

,

(формула 1)

2
σ 11

π

, що винесений за знак матриці
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′ і отримаємо
Sψψ

′ =
Sϕϕ

σ ϕ2

.

2
σ 11

(формула 2)

Якщо покласти, що

γ2 =

σϕ

,

(формула 3)

′ = γ 22 .
Sϕϕ

(формула 4)
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то
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(формула 5)

де А – деякий вираз.
Діапазон зміни величин γ1 і γ2 знайдемо з урахуванням, що:
а) дійсне значення висоти киплячого шару знаходиться в межах 1,3…1,6 см.
При проведені експерименту кінцева вологість насіння соняшника склала 11,5%,
то складемо пропорцію з урахуванням σ11 та σ22 для каскаду №7 [1]. Так, при
w=11,5% (робоча вологість) σ22=12,914. Значить при максимальному (w=20%) і
мінімальному значенні (w=11,0%) σ 22 min =12,353 і σ 22 max =16,283.
Так як σ11 характеризує висоту киплячого шару і її робоче значення згідно [1]
σ11=27,18, то
σ min 12.353
(формула 6)
γ 1 min = 22
=
= 0.45 ,
σ 11
27.178

γ 1 max =

σ 22 max 16.283
=
= 0.6 ,
σ 11
27.178

тобто діапазон для γ1=[0,45…0,6]
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б) завада вимірювальній системі описується
σ ϕ2

(∆ 3 )2,

(формула 8)
=
π
π
де Δ – абсолютна погрішність вимірювальної системи (Δmin=0,5% ; Δmax=2,5%
за паспортними даними датчика вологості [5]. Тоді

S ′ϕϕ =

γ 2 min =
γ 2 max =

σ ϕ min
σ 11

σ ϕ max
σ 11

=

0,5 / 3
0.167
=
= 0.009
27.178 27.178

2,5 / 3
0.83
=
=
= 0.03
27.178 27.178

(формула 9)

Значить робочим діапазоном зміни коефіцієнта γ2 є γ2=[0,009…0,03].
Побудуємо таблицю (табл. 1), котра вміщує зміну оцінки вихідних сигналів
(дисперсію оцінки зміни висоти Dh і вологості Dω киплячого шару на каскаді
№7) системою спостереження при різних змінах коефіцієнтів γ1 і γ2.
Аналізуючи табл.1, не складно впевнитись, що сума дисперсій буде залежати
лише від Dω, (х10-10 Dh дисперсією по висоті можна знехтувати), тобто оптимальні
значення співвідношень збурень і похибки вимірювальної системи будуть
відповідати при Dω→min (Dω=0,1877 при γ1=0,4 γ2=0,01) дисперсія оцінки зміни
висоти киплячого шару Dh=2,24х10-10 і вологості D w=0,1877, а їх
середньоквадратичне відхилення складає: σh= 14,9 ⋅10 −6 і σω=0,43. Тоді абсолютна
погрішність вимірювання системою спостереження наступна:

∆ h = 3 ⋅ σ h = 3 ⋅ 14,9 ⋅ 10 −6 = 0,0067 ì = 6,7 мм

(формула 10)

∆ ω = 3 ⋅ σ ω = 3 ⋅ 0,43 = 1,14%
Графічно це можна показати поверхнею (рис. 2)
F дисперсій вихідних сигналів на каскаді №7 при зміні співвідношень γ1, γ2
В результаті застосування методики [3] було отримано структуру спостерігача при оптимальних співвідношеннях γ1=0,4 та γ2=0,01:
 - 7.8249e - 005( s + 0.125)( s + 0.01) 

 2
 ( s + 0.454 s + 0.09519)( s + 0.026)   F (1,1)  .
F=
=

  F (2,1)

1.452( s + 0.125)


( s 2 + 0.454 s + 0.09519)



(формула 11)

Отже, властивість взаємного впливу між вихідними сигналами сушарки
може бути покладена в основу методу оцінки зміни висоти киплячого шару на43
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Таблиця 1.
Зміна дисперсій оцінювання висоти Dh і вологості Dω на каскаді №7 при варіюванні
коефіцієнтами γ1 та γ2
γ2
0,4
0,45
γ1

0,5
0,55
0,6

дисперсії
0,01
2,24
0,1877
8,1240
0,6089
2,8235
0,7466
2,37
0,5625
5,27
0,5931

0,015
3,91
0,2627
1,6418
0,6413
2,986
0,8038
4,32
0,4778
5,8
0,8236

0,02
5,55
0,2713
2,986
0,6751
3,51
0,625
4,438
0,5331
6,36
0,8851

0,025
4,78
0,2543
2,8235
0,7101
3,91
0,6413
5,53
0,59
7,62
1,0421

0,03
4,1128
0,3477
2,98
0,7282
2,24
0,4912
5,8
0,6089
7,29
1,1154

х10-10 Dh
Dω
х10-10 Dh
Dω
х10-10 Dh
Dω
х10-10 Dh
Dω
х10-10 Dh
Dω

Рисунок 2. Поверхня, що характеризує оцінювання системою спостереження

сіння за зміною його вологості на виході із ЗКШ, а також для обґрунтування
методу обрання датчика вологості [6]
Висновок. В результаті застосування розробленої технології і відповідного
програмно-технічного комплексу була синтезована система спостереження з
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оптимальною структурою і параметрами. Середньоквадратичні відхилення похибок оцінювання цієї системи складає 6,7 мм по висоті та 1,14% по вологості.
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Introduction. The subject of the study
is to design and develop holistic software
and hardware system for the purpose of
monitoring the environment in cities.
Methods of development based on objectoriented approach to software development, Java tehnology, MySql database and
development environment is Eclipse Jee
Neon.
The solution is to create a web server
using technologies Java Servlet, development of client web application using technologies Angular2, mobile client application Java Android.
Relevance. Today, environmental are
becoming more and more relevant. Pollution of the environment is especially noticeable in large cities, even if there are no
manufacturing enterprises. This is primarily about gas pollution, the general
background of noise and radiation pollution. There are also no objective characteristics of the assessment of the quality of
air in certain areas of the city.
The product has a real possibility of
market approval.
Application projecting. The server
must implement the following functions:
- provide information to customers;
- register the request from the client;
- handle the request from the client;
46

- store the received information.
During the planning and modeling of
the software, it was determined that the
project should consist of four parts:
- website that can be viewed by any
user and which, in subsequent versions,
will display statistics on environmental
changes and build relevant charts;
- database server, which processes requests from the outside and store all information about the system and data
from the sensors, as well as their physical
location and areas under their control
(the server in turn is three-level, but logically, these parts can be combined into
the only concept of the server, through
the close interaction between them);
- mobile client developed under Android for timely notification of a user who
is potentially located in a under-control
area;
- IOT devices made on Arduino Leonardo boards with built-in MQ-135 air
quality sensors and AVR-PIC noise backgrounds, located at certain points of the
map. They generate the data to be used by
the system.
So, the overall architecture of the application includes a three-level server, a
mobile application, a web application and
an IOT device with air quality and noise
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Figure 1 - Deployment Diagram

Figure 2 – Class diagram

pollution sensors (Figure 1).
A class diagram is depicted in Figure
2. These classes are basic and present in
all parts of the system - the server, the client part of the application, the mobile
application and the database.
The “Area” class is responsible for the
geometric representation of the region on
the map, through coordinates, and uses for
this purpose class “LngLatLiteral”, which
actually represents the coordinate of the
point (for example area center) on the map,
through longitude and latitude. The “Region” is region corresponds to each region

and is used to store a series of sensor readings. The “SensorReadings” class is a unitary sampling of sensors data. It has all the
main fields that are used as characteristics
for control. The class diagram is directly
displayed in the source code of the program,
thus, the class diagram is the final result of
the design and the starting point of the development process. The diagram depicts
business model objects, interfaces, and implementation of business logic services.
The diagram of use-cases (see Figure 3)
depicts 2 actors: administrator and user.
User has the ability to check the air quality
47
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Figure 3 – Use-case diagram

Figure 4 - Component Diagram

(smoke, carbon dioxide, ammonia), as well
as level of noise and radiation pollution.
The administrator, in turn, is responsible for managing the sensors, adding
them to the system by area coordinates
and its unique identification number. He
also can remove them ant set new ones.
Figure 4 depicts a component diagram.
The Components Diagram displays the de48

pendencies between components of the user
interface of the client part of the application.
Here- the map is a separate built-in
component. It is implemented through
the google-maps API, and a third-party
library is used to manipulate it. To construct the regions and the initial focus of
the map, the depicted fields of the component (lat, lng, poligons) are used.
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The subroutines for display and style
sheet are separate components and connect from the outside, to the layout.
Used technologies. The main technologies used are:
- for a website - Angular 2 (uses the
TypeScript programming language,
deployed using NodeJS and LiteServer,
used implicitly to compile TypeScript in
JavaScript), as well as HTML5, CSS, Bootstrap - for external design and system
design;

- for the server - Java (Servlet API),
MySQL database (connected by jdbc);
- mobile app - java Android
- for IOT devices - Arduino cards with
C-language software running on the
board (sketch)
Reference:.
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результате температурного удлинения наружной трубы фурм в ходе их эксплуатации.
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Обычно верхняя продувочная фурма содержит в своей конструкции один
или несколько компенсаторов напряжений, которые возникают в результате нагрева наружной трубы дутьевого
устройства в процессе продувки и её
температурного удлинения. Растягиваясь, наружная труба, приваренная к
головке фурмы, “тянет” за собой и
внутренние (центральную и промежу50

точную) трубы, которые также приварены к фурменной головке. Их относительное удлинение в процессе продувки намного меньше, чем наружной
трубы фурмы, что приводит к разрыву
внутренних труб, трещинам сварочных соединений, в том числе и сопловых вкладышей (или блоков) с другими составными частями фурменной
головки и, как следствие, к выходу
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1 – наружная труба; 2 – сопло;
3 – головка; 4 – патрубки;
5 – сальниковый компенсатор
Рисунок 1 – Фурма с сальниковым
компенсатором на наружной трубе

верхней фурмы из строя, а иногда – к
крупным авариям в конвертерных цехах. Чтобы избежать трещин и разрывов мест сварки, а также самих внутренних труб, на верхних дутьевых
устройствах устанавливают специальные компенсационные устройства различных типов.
На заре возникновения кислородноконвертерного процесса применялись
верхние фурмы (рис.1) с сальниковым
компенсатором, который монтировался на наружной трубе в самом вверху
дутьевого устройства [1, c.645] – по

аналогии с мартеновскими фурмами.
Однако, эти конструкции оказались
очень сложными и громоздкими, значительно утяжеляли вес фурмы, в процессе работы характеризовались низкой степенью надёжности, были крайне неудобны при ремонтах и ревизиях,
что обусловило отказ от них в пользу
применения более легковесных и
простых компенсационных устройств.
В Украине сейчас в верхних фурмах
используют, как правило, устаревшие
конструкции компенсаторов (рис.2, а,
б) – сильфонные, представляющие собой гибкий гофрированный металлический шланг в металлической оплётке
(металлорукав): в фурмах с центральным подводом воды (рис.2, а) – на
центральной и промежуточной трубах
[2], в фурмах с центральным подводом
кислорода (рис.2, б) – только на центральной трубе (на промежуточной
трубе стоит телескопический компенсатор) [2, 3]. Из-за частых неравномерных изгибов и перегибов сильфонов
возникает их деформация и перетирание, что приводит к нарушению целостности металлорукавов и возникновению в них трещин. В результате
пережимов металлорукавов из-за неуравновешенности давлений воды и
кислорода возникают гидравлические
и пневматические удары по поверхностям сильфонов с последующим выходом из строя верхней фурмы из-за
разрывов сильфонов в местах ударов.
Для защиты металлорукавов от гидравлических и пневматических ударов предложена конструкция сильфонного компенсатора верхней фурмы
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1, 2, 3 – патрубки; 4, 8 – сильфон; 5, 16 – телескопические соединения; 6, 7 – участки
трубы фурмы; 9 – обечайки сильфона; 10, 13 – обечайки каркаса; 11 – каркас; 12 –
опорное кольцо каркаса; 14, 15 – верхняя и нижняя части каркаса;
в) труба; г) труба с опорным кольцом; д) телескопического типа
Рисунок 2 – Фурмы с металлорукавами (а, б) и варианты исполнения (в-д)
внутреннего каркаса для сильфонного компенсатора [4]

[4] с несколькими вариантами исполнения специального дополнительного
металлического каркаса, установленного внутри сильфона (рис.2, в-д), хотя
это значительно утяжеляет и несколько усложняет конструкцию верхней
фурмы, приводит к необходимости
выполнения дополнительных работ по
изготовлению и установке этих каркасов на фурме.
В современных конструкциях верхних фурм с центральной подачей кислорода (рис.3) компенсация продольных
удлинений наружной трубы осуществляется с помощью устройств телескопического типа с уплотнительными резиновыми кольцами и без таковых соответственно на центральной и промежуточной трубах [5, 6]. В фурмах с
центральной подачей воды устройства
телескопического типа с уплотнитель52

ными резиновыми кольцами используются на обеих внутренних трубах, при
этом, сами компенсаторы могут быть
соединены друг с другом для центрирования их гильз и/или штоков [7]. Это
позволяет более проще осуществлять
замену вышедших из строя фурменных
головок и значительно легче выполнять
профилактические работы по обслуживанию компенсационных устройств.
Однако, в данных конструкциях компенсирующих устройств отсутствует
возможность повторного использования на других головках или фурмах частей компенсаторов (штоков и гильз),
которые имеют высокую стоимость в
результате изготовления их путём высокоточной и сложной механической обработки из дорогостоящих нержавеющих материалов (легированная сталь,
медь), в результате неразъёмного (сва-
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1 – штампованнный наконечник, 2 – верхняя часть сопла; 3 – рассекатель; 4 –
коллектор; 5, 6 – телескопические соединения соответственно без и с наличием
уплотнительных колец; 7 – наружный соединительный патрубок
Рисунок 3 – Монтаж головки фурмы с телескопическими компенсаторами

рочного) соединения составных частей
компенсаторов с корпусом фурменной
головки и трубами верхней фурмы.
С целью многократного использования составных частей (штоков и
гильз) компенсаторов на последующих
головках и фурмах, что приведёт к быстрой замене компенсационных
устройств и значительному снижению
материальных и трудовых затрат, были
предложены конструкции головки
фурмы [8, 9] в которой составные части компенсаторов выполнены съёмными (рис.4). Фурмы имеют по два телескопических компенсатора: центральный и периферийный, каждый
из которых состоит из двух телескопически сочленённых между собой цилиндрических патрубков – внутреннего (штока) и внешнего (гильзы). На
штоке центрального компенсатора выполнены канавки, в которых установлены уплотнительные кольца. На фурмах с центральной подачей кислорода
[8] шток периферийного компенсатора
выполнен без проточек, так как уплот-

нительные кольца не используются. На
фурмах с центральной подачей воды
[9] на штоке периферийного компенсатора выполнены канавки, в которых
установленны уплотнительные кольца.
Штоки и гильзы соединяются посредством резьбовых соединений [8, 9]: в
центральном компенсаторе – соответственно с коллектором головки фурмы
и с центральной трубой верхней фурмы или наоборот – соответственно с
центральной трубой верхней фурмы и
с коллектором головки фурмы; в периферийном компенсаторе – соответственно с обоймой головки фурмы и с
промежуточной трубой верхней фурмы или наоборот – соответственно с
промежуточной трубой верхней фурмы и с обоймой головки фурмы. Резьбовые соединения могут содержать
герметик и/или уплотнительные прокладки и позволяют выкручивать составные части (шток и гильзу) компенсаторов из вышедших из строя фурменных головок и верхних фурм, многократно используя их на других
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1 – наконечник; 2 – сопло Лаваля; 3 – обойма; 4 – коллектор; 5 – наружный патрубок;
6, 9 – шток и гильза центрального компенсатора; 7, 11, 14, 17 – резьбовые
соединения с герметиком; 8 – уплотнительные прокладки с герметиком;
10 – центральная труба; 12, 18 – уплотнительные кольца; 13, 15 – шток и гильза
периферийного компенсатора; 16 – промежуточная труба
Рисунок 4 – Конструкции головок фурм со съёмными компенсаторами [8, 9]

головках и/или фурмах, заменяя только отработанные и пришедшие в негодность уплотнительные кольца и
прокладки. Наличие уплотнительных
прокладок и/или герметика в резьбовых соединениях позволяет герметизировать зазоры в резьбовых соединениях между соединяемыми деталями,
полностью устраняя возможность попадания воды в тракт подачи кислорода, тем самым, значительно повышая
взрывобезопасность верхних фурм [8,
9]. На рис.4 изображены головки фурм
с центральным подводом кислорода
54

(рис.4, а-г) и воды (рис.4, д-з), в которых компенсаторы установлены однотипно (рис.4, а, г, д, з) и противоположно друг другу (рис.4, б, в, е, ж).
В некоторых конструкциях дутьевых устройств [10-13] отказались от
использования компенсаторов на трубах фурмы, а стенки сопел оснащены
эластичными (гофрообразующими)
элементами (сильфонами) с целью сниження жёсткости сопел, которые, изменяя свой угол наклона, создают условия для удлинения наружной трубы
фурмы без разрывов мест сварки и са-
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а)
б)
– рассекатель (обойма); 2 – коллектор; 3, 4 – каналы для отвода и подвода воды;
– патрубок; 6 – наконечник; 7 – сопла Лаваля; 8 – канал для подвода кислорода;
– резьбовое соединение; 10 – центральное отверстие; 11, 12 – штоки сопел
отверстия коллектора; 13 – уплотнительные кольца.

Рисунок 5 – Конструкции головок фурм с сопловыми компенсаторами [14]

мих внутренних труб фурмы. Однако,
указанные фурмы характеризуются
значительной сложностью выполнения
сопел и непрочным соединением сильфонов с соплами и коллектором; при
этом, сильфонам сопел присущи все недостатки фурм с металлорукавами на
их трубах. Причём, изгибы и перегибы
сопловых сильфонов, расположенных
под углом, возникают намного чаще,
чем сильфонов, расположенных вертикально на трубах фурмы, что очень
резко снижает ресурс эксплуатации
верхних дутьевых устройств.
Предложены конструкции [14], в которых путём телескопического соединения всех дутьевых сопел с коллектором
достигается эффективная компенсация
напряжений в головке фурмы, возникающих в результате удлинения наружной
трубы фурмы, увеличивается срок эксплуатации верхней фурмы, появляется
возможность многоразово использовать
на последующих фурменных головках

коллектор вместе с сопловыми штоками.
Разработанные конструкции предусматривают выполнение в коллекторе
сквозных отверстий для подвода газа к
дутьевым соплам по их количеству в
головке, а сами сопла в своей верхней
части имеют штоки, которые соосно
входят в отверстия для подвода газа,
выполненные в коллекторе; при этом,
оси образовавшихся телескопических
сопловых соединений параллельны вертикальной оси фурмы, а в качестве
уплотнителей образовавшихся зазоров
между внешними поверхностями штоков сопел и поверхностями отверстий в
коллекторе применяют уплотнительные
резиновые кольца маленького диаметра,
установленные в канавках, выполненных на штоках сопел или в отверстиях
коллектора. Штоки сопел могут представлять собой отдельные детали и быть
соединены с соплами с помощью сварочного и/или резьбового соединения.
Это позволит значительно упростить
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изготовление штампованных наконечников цельно с дутьевыми соплами и
сборку головок. Использование верхних
фурм с сопловыми компенсаторами позволит очень эффективно компенсировать напряжения в головках, вызванные
удлинением наружной трубы фурмы, и
отказаться от больших и громоздких
конструкций телескопических компенсаторов, устанавливаемых на внутренних трубах фурмы. На рис.5 изображены головки с сопловыми компенсаторами к верхним фурмам с центральным
подводом кислорода (рис.5, а) и воды
(рис.5, б). Стрелками отмечены направления движения потоков охладителя.
Предлагаемые конструкции компенсаторов, разработанные авторами статьи для верхних продувочных фурм,
позволят эффективно компенсировать
напряжения, многократно использовать составные части компенсаторов,
что приведёт к значительному снижению материальных и трудовых затрат.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВКИ
І ДОВЕДЕННЯ ФОРМИ РЕБРИСТИХ ПАНЕЛЕЙ
ЛОКАЛЬНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ РЕБЕР
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Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

У конструкції транспортних літаків
знайшли широке застосування монолітні панелі, які мають ряд технологічних і конструктивних переваг в порівнянні зі збірною конструкцією. Серйозною технологічною проблемою є
формоутворення монолітних панелей
особливо в зв’язку з тенденцією збільшення габаритів панелей.

Технологічні методи, які традиційно застосовуються, не забезпечують достатньої точності формоутворення внаслідок істотних відхилень
геометричних розмірів після механічної обробки, мають низьку продуктивність формоутворення і не
забезпечують контроль форми поверхні [1].
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Рис. 1. Основні схеми деформування ребер панелей при правці: а– посадкою;
б– розводкою; в– обтисненням ребра; г– розводкою полотна панелі; д– двома
моментами; е– двома моментами з додатком осьових зусиль
Джерело: розробка автора

57

Zbiór raportów naukowych

а
б
Рис. 2. Зразок монолітної панелі з встановленим експериментальним пристроєм для
виконання технологічної операції правки і доведення в ручному режимі: а– зовнішній
вигляд пристрою; б– схема установки пристрою щодо системи координат панелі
Джерело: розробка автора

Внаслідок цих причин, а також
внаслідок нестабільності процесу деформування панелей з малими пруж
но-пластичними деформаціями формоутворення панелей здійснюють послідовно методом наближень з міжопераційним контролем геометрії
панелей [2]. Тому технологічні процеси локального деформування набули
великого поширення при виготовленні панелей і обшивок [3].
Підвищення точності і продуктивності процесу деформування панелей досягається шляхом використання пристроїв,
що дозволяють виробляти місцеве згинання ділянок панелей безпосередньо з
контролем геометрії на координатному
стенді [4]. При аналізі схем деформування ребер при правці розглядалися схеми,
які представлено на рис. 1.
Мета роботи– дослідження особливостей і можливостей правки і доведення форми ребристих панелей багатоточковим деформуванням з застосуванням запропонованих пристроїв
локального впливу.
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Для досягнення поставленої мети
були вирішені наступні завдання:
– вибір ефективної схеми локальних впливів при симетричній формозміні монолітних ребристих панелей з
жорсткими ребрами;
– експериментальні дослідження
процесу локальної формозміни на
зразках панелей із застосуванням запропонованого пристрою.
Для дослідження використано зразок монолітної панелі з натуральним
перетином ребер шириною 520мм, довжиною 800мм, товщиною полотна
2,5мм і висотою оребрения 30мм із
алюмінієвого сплаву Д16АТ. Контроль
геометричних параметрів обводоутворюючої поверхні зразка здійснювався
координатно-вимірювальної машиною
(КВМ) портативного типу ROMER
Absolute Arm (рис. 2, а).
Для визначення положення контрольних точок, координати яких вимірюють за допомогою КВМ, на обводоутворюючу поверхню монолітної панелі
було нанесено дорожню сітку з кроком
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Рис. 3. Відхилення фактичних координат точок обводообразующей поверхні
монолітної панелі від прийнятих, для кожного етапу деформування, номінальних
значень, для точок поверхні, які розташовано: а– в перерізі X’Y ‘; б– в перерізі Y’Z ‘
Джерело: розробка автора

50мм і розмірністю 15x11вузлів. Графіки відхилень фактичних координат
контрольних точок від прийнятих номінальних значень для кожного етапу
деформування представлено на рис. 3.
Експериментальні дослідження технології правки і доведення за допомогою дослідного інструменту проводились на зразках натурального перетину ребер панелей з прилеглою ділянкою полотна [5].
Дослідження режимів деформування проводилося за допомогою інструменту, який має губки без насічок, оброблені з шорсткістю близько 2,5– 4,0.
Інструмент забезпечує достатню стабільність кута пружіненія, що пояснюється відсутністю істотного прослизання губок. Інструмент показав однакову ефективність розведення і посадки ребер різної висоти. Висота ребра
практично не впливає на процес деформування, що пояснюється малою
зоною деформування, яка становить
близько 15мм. Цей факт підтверджено
графіком на рис. 4.
Основним фактором при згинанні
зразків, що впливає на залишкову змі-

ну прогину ωост, є зміна прогину, що
викликана впливом інструменту ωи.
Оскільки відстань між губками не регулюється, кут згинання слід змінювати регулюванням ходу пневмоцилиндра, який призначений для створення
згинального моменту.
Експериментальні дослідження
процесу локальної формозміни на
зразках панелей із застосуванням експериментального пристрою показали
ефективність запропонованого пристрою. При впливі експериментально-

Рис. 4. Графік залежності залишкової
зміни прогину ωост і зміни прогину,
викликаного інструментом ωи
Джерело: розробка автора
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го пристрою прогини полотна панелі
знаходяться в межах пружної деформації при обмеженні розмірів зони
пластичного деформування.
Проведені
дослідно-конструк
торські роботи зі створення механізованого інструменту для доведення і
правки оребрених панелей, експериментальні дослідження технологічного
процесу правки і доведення методом
місцевого деформування ребра показали ефективність процесу і можливість його використання одночасно з
процесом контролю форми панелей на
контрольному стенді.
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Аннотация
Отсутствие центра инверсии в кристаллах оказывает незначительное влияние на зонную структуру типичных полупроводников А3В5. Эта особенность
является следствием близости физических свойств таких кристаллов к
эквивалентным кристаллам с центром инверсии. В сочетании с необходимостью учета взаимодействия это приводит к малости объемного фотогальванического эффекта (ФГЭ). Актуальность статьи заключается в том, что в ней
рассмотрена ситуация, в которой ФГЭ может возникнуть без учета взаимодействий, так как это позволяет надеяться на увеличение эффекта. Такая ситуация возможна в пленке, материал которой сам по себе может обладать центром
инверсии. В целом система не будет иметь центр инверсии, если поверхности
пленки различны. В статье рассмотрен случай для однородной пленки. Но
возможны два случая. Во-первых, если нормаль к плоскости является осью симметрии кристалла, фотогальванический ток может возникнуть при наклонном положении вектора поляризации по отношению к нормали. Во-вторых, ФГЭ
может существовать при случайном расположении кристаллографических осей
для любой поляризации света.
Ключевые слова: центр инверсии, фотогальванический ток, фотогальванический тензор, поверхностные пленки, коэффициент зеркальности.
Key words: center of inversion, photovoltaic current, photovoltaic tensor, superficial tapes, coefficient of smooth surface.
В изотропном материале можно записать уравнение для плотности тока

(1)

Здесь n – нормаль к поверхности;

две вещественные константы.

Циркулярный ФГЭ возникает, если вектор [EE*] не направлен по нормали к
поверхности. Фотогальванический тензор
в пленке можно построить из
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кристаллических тензоров и вектора нормали n. Если вектор нормали участвует
в первом порядке,
. Это значит, что пленка обладает ориентированной поверхностью. Тензор четвертого ранга
относится к самому кристаллу
в центроинверсных средах. Например, в кубическом кристалле с центром инверсии симметричная по индексам j, k часть тензора, определяющая линейный
ФГЭ, в осях кристалла имеет вид
(2)

Если n не совпадает с осью кристалла, тензор
следует преобразовать с
помощью операции поворота. Ориентированность поверхности может возникать из-за поверхностного потенциала, различия в рассеянии электронов на
поверхности, либо направления падения света [1].
Из выше сказанного ясно, что необходимо рассмотреть случай, когда поверхность пленки не является плоскостью симметрии системы и коэффициенты
зеркальности поверхностей различны. В данной статье рассматриваются два
случая для полупроводников:
• прямые переходы между вырожденной валентной зоной и сферической зоной проводимости вблизи края поглощения;
• прямые переходы между невырожденными эллипсоидальными экстремумами
валентной зоны и зоны проводимости.
Подход базируется на классическом кинетическом уравнении для электронной
функции распределения
(3)

Ось z направлена вдоль нормали пленки; интеграл столкновений записан в
простейшем виде, учитывающем сохранение энергии при столкновениях; τ –
время релаксации по импульсу;
включает процессы генерации и состояние
в j долине с импульсом p и рекомбинации из этого состояния.
В работе рассмотрена малая толщина пленки по сравнению с длиной поглощения и длиной волны света. Следовательно, вероятность генерации электронов
и дырок не зависит от координат. Рассмотрены только прямые переходы.
Граничные условия для уравнения (3) при отсутствии рекомбинации на поверхности и изотропном поверхностном рассеянии с коэффициентами зеркальности, не зависящими от импульса носителей, имеют вид [2]
(4)

Здесь
коэффициенты зеркальности поверхностей пленки
соответственно для j-й группы электронов. Скорости
связаны условием зер62
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кального отражения. Если выполняется условие иерархии времен релаксации
по импульсу, энергии и рекомбинации
функции распределения
в W заменяются квазиравновесными. Выполнение этих условий позволяет пренебречь в уравнении членом с междолинными переходами и приводит к равенству химических потенциалов в квазиравновесных функциях. Неравновесные
добавки концентрации электронов дырок, определяются из уравнений полного
баланса частиц. В проведенном эксперименте были рассмотрены прямые
переходы между единственными центральными экстремумами валентной зоны
и зоны проводимости с эллиптическими изоэнергетическими поверхностями
типа CdS, многодолинный случай типа Ge или Si, а также центральные межзонные
переходы в кубическом полупроводнике типа А3В5. В пренебрежение рекомбинацией для кубического полупроводника типа А3В5 можно записать уравнение

(5)

Здесь вероятность межзонного перехода равна [3]
(6)

Фототок в кубическом кристалле возникает из-за четной анизотропии межзонной генерации. Он отличен от нуля, даже в приближении изотропной среды,
если пренебречь кубической симметрией. В изотропном приближении можно
записать уравнение для межзонного матричного элемента скорости
(7)

Для существования тока в изотропном приближении необходимо наличие
как нормальной, так и тангенциальной компонент.
Вывод
В научной статье рассмотрен случай, когда свет вызывает прямые межсезонные
переходы. Для негиротропного материала без учета взаимодействия электронов
вероятности генерации и рекомбинации являются четными функциями импульса. Практическое значение статьи заключается в том, что исследовано движение электронов с импульсами p и –p, которые движутся к разным поверхностям и имеют разную релаксацию. Это разрешает возникновение ЭДС вдоль
пленки и в материале с центром инверсии.
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Annotation
Reuse of PET (polyethylene terephthalate) bottles for drinking water storage carries
risks, the main one of which is the probability of infection of water and, as a consequence,
consumers, by pathogenic microorganisms. The report is devoted to an assessment of the
extent of reuse in Kharkiv, Ukraine of PET bottles for water storage, as well to an assessment of the possibilities of minimizing the risks of such use.
Keywords: PET bottles, infection contamination, sanitation, silver ions.
Introduction
The results of a sociological survey
conducted in 2017 in Kharkov, Ukraine,
showed that 68.9% of the 584 polled
Kharkiv residents use disposable PET
bottles of volume from 5 to 12 liters to
store drinking water. At the same time,
57% of respondents use such bottles more
than 1 month without replacement. About
24% of respondents do not change their
bottles for more than 3 months; about
10% do not change bottles at all. According to the specialists of the Mechnikov
Institute of Microbiology and Immunol-

ogy National Academy of Medical Sciences of Ukraine (Kharkov, Ukraine) reuse of disposable polymer bottles for
storage of drinking water may cause infectious diseases, including severe ones.
This opinion is confirmed by studies of
scientists from Canada [1] and USA [2].
Scientists of the National Technical
University “Kharkov Polytechnic Institute” in cooperation with specialists of the
Mechnikov Institute of Microbiology and
Immunology developed [3,4] a device
that generates a safe for humans’ disinfectant, which can reliably disinfect the sur65
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Figure 1. Schematic draw of the prototype;
1. – buffer water tank; 2. – water pump;
3. – valve; 4. – block of electrodes;
5. – spray nozzle; 6. – control unit.

faces of plastics, concrete, wood and other
materials. To conduct research, the prototype of apparatus was adapted to the sanitation of polymer bottles.
Terms of research
The prototype of the apparatus (Fig. 1)
was tested on a guaranteed infected bottle
with a formed biological film on the inner
surface. To do this, the spray nozzle of the
prototype (5, Fig. 1) was placed inside the
bottle and the disinfectant was sprayed
for 4 seconds. After 60 seconds and
28 minutes the microbiological tests were
taken. Also, the time of violation of microbiological indicators of water in treated
and untreated PET bottles was tested.
The prototype of apparatus
The prototype generated an aqueous
electrochemical silver solution. The antiseptic agents in this disinfectant are silver
aqua ions Ag(H2O)2+ and silver colloid
particles (AgCP). The only one product of
evaporation of the disinfectant is water.
Silver is recognized in the world as an
antiseptic; its safety for the human health
66

is confirmed by Centre for Research into
Environment and Health (USA) [5]. Microorganisms can’t form resistance to the
action of silver [5].
The prototype of the apparatus is an
electrical device consisting of several
functional units. Generation of the disinfectant takes place in the electrode block
(4, Fig. 1) as a result of anodic dissolution
of silver and copper electrodes. The special-prepared water for the preparation of
disinfectant is contained in the buffer
tank (1, Fig. 1). Figure 1 shows a schematic representation of the prototype.
The main functional units of the prototype are numbered from 1 to 6 on the
scheme.
Research results
After the sanitation by prototype, the
biological film on inner surface of PET
bottle was completely destroyed. The microbiological quality of the water in the
treated container was kept more than
10 times longer than in the untreated container and more than twice as long as the
well-known branded bottled water.
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Аннотация
Среди наиболее востребованных материалов в настоящее время занимают
гальванические кобальт-молибденовые покрытия, которые нашли применения в
микроэлектронике, химической промышленности, машиностроении и
аэрокосмической отрасли. Введение в состав покрытия тугоплавких компонентов позволяет получить каталитические, коррозионностойкие, магнитные и
высокопрочные материалы
Обеззараживание воды ионами серебра и меди, получаемых электрохимическим
растворением этих металлов, один из самых эффективных и безопасных методов улучшения микробиологического качества воды. Исследование электродного
поведения серебра и меди в пассивирующих водных растворах сульфата натрия
позволяет определить оптимальные параметры электролиза и динамику растворения металлов.
Ключевые слова: вольтамперометрия, медь, серебро, кобальт, молибден
Keywords: voltammetry, copper, silver, cobalt, molybdenum
Электродные процессы с участием
кобальта и молибдена
Кинетические параметры восстановления ионов кобальта из простых
и комплексных электролитов определяли методом линейной вольтамперометрии (ЛВА) с помощью потен
циостата-гальваностата IPC-Prо. По68

ляризационные измерения для изучения механизма и кинетики
осаждения сплава Со-Мо проводили
с использованием рабочего электрода сплава меди М0, вспомогательного
электрода – платины, электродом
сравнения служил хлорид-серебря
ный электрод.
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Рис. 1 Зависимость тока пика от скорости розвертки потенциала при с(Na2SO4) =
0,1 моль/дм3, с(CoSO4) = 1·10-2 моль/дм3, с(трилон Б) = 2·10-2 моль/дм3
с (NH4)2SO4, моль/дм3: 1 - 1·10-3; 2 - 2·10-3; 3 - 3·10-3, 4 - 5·10-3

На основании анализа совокупности полученных параметров ЛВА (потенциал пика, ток пика, критерий Семерано Xs~0,5) и характера кинетических зависимостей тока пика от скорости развертки потенциала (линейный
характер, не сначала координат), свидетельствует о том, что катодный процесс лимитируется предшествующей
химической стадией. Таким образом, с
помощью метода ЛВА можно оценить
влияние природы лиганда на механизм
процесса восстановления ионов кобальта из комплексных электролитов.
Электродные процессы с участием
серебра и меди
Электродные процессы на серебре
и меде в 0.05 М водном растворе сульфата натрия изучались методом циклической вольтамперометрии. Данные фиксировались потенциостатомгальваностатом IPC-Prо. Исследования проводили в трехэлектродной

ячейке. Рабочим электродом служила
пластина из серебра чистотой 999,9 с
рабочей поверхность 2.25 см2 и меди
марки М0 с рабочей поверхностью
2.35 см2, противоэлетродом служила
платиновая проволока, электродом
сравнения – хлоридсеребряный электрод. Значения потенциалов, использованные для построения графиков,
представленных на Рисунке 2, приведены к нормальному водородному
электроду.
На основании полученных данных
определены: области активного растворения меди (150…1800 мВ) и серебра
(480…1950 мВ); потенциал начала выделения кислорода на меди (1800 мВ),
на серебре (2400 мВ); области обратного (катодного) пика – (- 700…- 1300 мВ)
для меди, (- 500…- 850 мВ) для серебра;
потенциал начала выделения водорода
(-1750 мВ) на меди, (-1350 мВ) на серебре.
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Рисунок 2. Циклические вольтамперные зависимости меди (1) и серебра (2) в 0.05 М
водном растворе Na2SO4 при скорости развертки потенциала 10 мВ/с.
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Редкие и рассеянные металлы являются очень важными компонентами
для современных технологий и спрос
на их производство только увеличивается. Так как на территории Украины
отсутствуют сырьевые источники
вольфрама, то возникает необходимость в технологиях, которые позволят извлекать ценный компонент из
вторичного сырья. Вольфрам и его
сплавы широко используют в промышленности и его вторичное сырье
можно разделить на три основные категории: пылевидные отходы от заточки твердосплавного инструмента; отходы специальных сталей; отходы металлического вольфрама и его
сплавов[1].
В данной работе в качестве исходного материала для исследований
было использовано вторичное сырье
вольфрама, а именно сплав ВК15
(W - 85%, Co – 15%).

Основные методы переработки отходов металлического вольфрама и его
сплавов, такие как: окисление, хлорирование, электрохимические методы
(электролиз солевых расплавов, электрохимическое растворение) рассмотрены в литературе [1,2].
При переработке вторичного сырья, содержащего вольфрам, одним из
важнейших этапов является процесс
растворения. Растворение тугоплавких металлов, а именно вольфрама
можно осуществлять электрохимически в азотной кислоте. При этом протекают реакции:
WC + 10 HNO3 (конц.) = WO3↓ + CO2↑
+ 10NO2↑ + 5H2O(кип.)
(1)
3Co + 8HNO3(разб.гор) = Co(NO3)2 +
2NO↑ + 4H2O
(2)
Основные термодинамические характеристики были рассчитаны для реакции (1), так как содержание кобальта
в сплаве незначительно. Из полученных
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Таблица 1.
Термодинамические характеристики процесса растворения вторичного сырья
вольфрама в HNO3
Характеристики
20
-27346
-359022

Тепловой эффект ∆U, кДж/моль
Изменение энергии Гельмгольца ∆F,
кДж/моль

Температура, оС
40
60
80
-29175
-31004
-32833
-383491 -407960 -432429

Таблица 2.
Термодинамические характеристики процесса растворения вторичного сырья
вольфрама в NaOH
Характеристики
Тепловой эффект ∆U, кДж/моль

20
11378

Температура, оС
40
60
11209
13041

Изменение энергии Гиббса ∆G, кДж

-329255

-351675

данных (табл. 1) можно сделать вывод,
что процесс растворения исходного сырья – экзотермический (∆U<0) и в интервале температур 20 – 80 протекает
самопроизвольно (∆F<0).
Преимущество данного способа заключается в том, что результатом реакции является непосредственно WO3 в
виде порошка. Далее его можно напрямую использовать в промышленности
или получать из него металлический
вольфрам с заданными характеристиками. Недостатком метода является
присутствие токсичных реагентов и
выделение ядовитого газа NO2.
В работе [3] в качестве электролита
для растворения вторичного сырья
вольфрама предложено использовать
раствор щелочи. Процесс растворения
вольфрама в щелочных растворах протекает по реакции:
2WC + 8NaOH + 5O2 = 2Na2WO4 +
2NaCO3 + 4H2O
(3)
Рассчитанные термодинамические
характеристики для реакции (3) демонстрируют, что реакция является
72

-374095

80
13872
-396515

эндотермической (∆U>0) и протекает
самопроизвольно (∆G<0) в интервале
температур 20 – 80 оС (табл.2).
Преимущество применения щелочного электролита в том, что используются менее токсичные реагенты, не
требующие специальной защиты оборудования. Однако продуктом реакции является Na2WO4, и для получения
из него металлического вольфрама необходимо произвести еще ряд операций, что значительно усложняет технологическую схему.
Исходя из вышесказанного, а также
анализа литературы [1-3] предложен
алгоритм передела вторичного сырья
вольфрама. Его основные этапы: электрохимическое растворение сплава в
электролите 55% HNO3; электрохимическое выделение кобальта; восстановление WO3 до металла.
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