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Сьогодні важко уявити промис-
лове підприємство без використан-
ня різних типів енергоносіїв. Поряд 
з основними носіями енергії (пали-
во, електроенергія, пара, вода) у ба-
гатьох галузях широко використову-
ється стиснуте повітря. Застосуван-
ня стиснутого повітря дозволило 
механізувати й  інтенсифікувати ряд 
технологічних процесів у промисло-
вості [1, 2].

Широке застосування стиснутого 
повітря як енергоносія визначається 
його властивостями:

- пружність;
- прозорість;
- нешкідливість;
- вогненебезпечність;

- нездатність до конденсації при за-
стосовуваних температурах;

- можливість передачі його на вели-
кі відстані;

- необмежений запас у природі.
Разом з тим це найдорожчий енер-

гоносій. На виробництво стиснутого 
повітря затрачується значна кількість 
електроенергії, так за даними [3] енер-
говитрати компресорного обладнання 
гірничого виробництва складають 20-
30% від загальних енерговитрат. 

Аварії й неполадки компресорного 
встаткування приносять значний зби-
ток виробництву, що виражається в 
тривалих непланових зупинках, пору-
шеннях режиму технологічного проце-
су, погрозі безпеки обслуговуючого 

АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 
КОМПРЕСОРНОГО ОБЛАДНАННЯ  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Карабута Д.Ю.
магістр 
Калганков Є.В.
ст. викладач  
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В статті розглядається надійність промислового компресорного обладнання 
поршневого типу. Наводяться фактори, що впливають на термін служби вузлів 
та деталей компресорів типу 305ВП-30/8. Досліджено та проаналізовано види 
відмов та характер зносу деталей компресорів, виділено найбільш ненадійні та 
проаналізовано фактори, що впливають на їх ресурс. Також наведено шляхи під-
вищення надійності компресорів конструктивно-технологічними методами.

Ключові слова: компресор, надійність, експлуатація, знос, відмова, експлуа-
таційна надійність, клапанний механізм.

Keywords: compressor, reliability, exploitation, wear, refuse, operational reliability, 
valvate mechanism.
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персоналу й підвищенні собівартості 
продукту, що випускається. Статистич-
ні дані обстежень аварій і неполадок 
компресорного встаткування на про-
мислових підприємствах указують на 
необхідність проведення профілактич-
них заходів щодо їхнього запобігання.

Аналіз показує, що аварії й непо-
ладки в роботі відбуваються внаслі-
док конструктивних недоліків окре-
мих деталей і вузлів, помилок, допу-
щених при виготовленні компресор-
ного встаткування й недотримання 
вимог інструкцій і норм експлуатації. 

Рис. 1. Відмови компресора за ознаками

Рис. 1.2. Відмови основних систем та механізмів компресора



10 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

У відсотковому відношенні загальна 
кількість аварій і неполадок компре-
сорних машин управління водних ре-
сурсів розподілялося в такий спосіб: 
6% аварій відбулося через конструк-
тивні недоліки; 51% аварій відбулося 
через низьку якість деталей (причому 
на знову виготовлені деталі припало 
44%, а на відремонтовані 7%); 38% 
аварій через порушення інструкцій і 
норм експлуатації рис. 1.

Як видно з діаграми досить велику 
долю відмов займають технологічні 
відмови, вони пов’язані з низькою 
якістю комплектуючих, та низькою 
культурою виробництва. 

Відмови вузлів компресора за дани-
ми спостережень таблиця 1. Відсоток 
відмов наведено на діаграмі рис. 2.

Аналізуючи таблицю 1 та діаграму 
2, видно, що левова доля відмов при-
падає на клапанний механізм. В дослі-
джуваних компресорах встановлено 
клапани системи ПИК. Також існують 
і інші поломки компресора, окрім на-

ведених але їх менше одного відсотка, 
а саме:

- міграція рідкого холодоагенту в 
корпусі компресора;

- відсутність масла при спеціальних 
умовах роботи;

- вспінювання;
- затоплення рідким холодоагентом;
- забруднення системи.
Досліджуючи роботу клапанів сис-

теми ПИК було встановлено їх низь-
кий ресурс та низьку пропускну здат-
ність, що підвищує енерговитрати 
компресора в цілому. 

Так клапан ПИК на компресорі 
4М10-40/70 на нагнітанні, як на 1, 2 
ступенях, так і на 3, 4 ступенях, працює 
в середньому до 2000 маш.-годин.

На всмоктуванні 2, 3, 4 ступеней 
клапана типу ПИК працюють від 12 до 
300 маш.-годин і в більшості випадків 
виходять з ладу із-за конденсату, що 
потрапляє на пластини. 

Стосовно кільцевих клапанів то 
вони працюють дещо довше але їх 

Таблиця 1.2 
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Кількість зупинок
1 7 - 3 1 1 2 - 5840
2 10 1 3 4 - - - 1260
3 8 - 7 2 - - 1 3741
4 7 2 1 4 1 1 - 2519
5 9 - 2 1 1 2 - 3687
Всього 41 3 16 12 3 5 1 х
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температура на 10-12 0С вище ніж у 
клапанів ПИК, а якщо врахувати 
літній період роботи то наприклад 
температура циліндрів 3 ступені 
сягає 170 0С, що в свою чергу суттєво 
впливає на роботу клапана. Тому 
необхідна модернізація клапанного 
механізму. Рішення було знайдено 
ТОВ НВО «СМК» які запропонува-
ли клапани типу СГИД [4] які 
володіли більшою пропускною 
здатністю та були більш довговічними 
(є данні про напрацювання клапану 
в деяких випадках до 30000 годин), а 
з годом і модернізований клапан 
СЛК який пропрацював більше 10 
років [5]. 

Для уникнення дії на клапан вологи 
та температури запропоновано енер-
гозберігаючий клапан із полімерного 
матеріалу, який отримав назву ЭСКЛ 
[5]. Конструкції клапанів наведено на 
рис. 3.

Відзначається, що заміна кільцевих 
клапанів НКТ/ВКТ на розроблені пря-
моточні  дозволяє:

- підвищити продуктивність комп-
ресорних установок на 10%;

- понизити питомі витрата енергії 
на 8-15 %;

- збільшити наробіток на відмову 
компресорних установок в 1,5 - 6 раз, 
залежно від типу компресора й умов 
його експлуатації.

 в г

 а б

Рис. 3. Типи клапанів: а – НКТ/ВКТ, б – ПИК, в – СГИД/СКЛ, г - ЭСКЛ
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Современный опыт орошения вино-
градной школки. В недалеком прошлом 
прививки винограда высаживали в 
холмики, а полив виноградной школки 
проводили (а в некоторых питомниках 
и сегодня проводят) путем дождева-
ния или по бороздам. Об этом свиде-
тельствуют работы многих 
отечественных и зарубежных ученых. 
На основании анализа этих работ было 
показано, что в начале вегетации и 
формирования корневой системы 
активный слой небольшой, но увлаж-
нять нужно весь горизонт, соответ-
ствующий минимальной поливной 
норме, допустимой при данном спосо-
бе и технических условиях полива. На 
среднесуглинистом черноземе корне-
вая система прививок в основном ра-
спространена в слое почвы 0 – 60 см, а 
на супесчаном черноземе – 0 – 80 см. В 
связи с этим необходимо устанавли-
вать поливные нормы на виноградной 
школке из расчета промачивания 
почвы на глубину 60 – 80 см.

Одним из главных условий высокой 
эффективности капельного орошения 

является режим. Режим орошения  – 
это порядок проведения поливов, в 
котором определены сроки, число по-
ливов, нормы расхода воды, глубина 
промокания почвы и ее соответствие 
особенностям развития корневой 
системы.

Учет влажности почвы в корнеоби-
таемом слое на виноградной школке в 
динамике показывает, что в первые 
1,5  – 2  месяца вегетации (с момента 
посадки прививок) запас влаги в кор-
необитаемом слое почвы довольно 
высокий – выше 80 – 85% предельной 
полевой влагоёмкости, а в течение 
июля и августа (период интенсивного 
роста прививок), если не проводить 
вегетационные поливы, влажность в 
почве снижается до и ниже уровня 
влажности разрыва капилляров. В этот 
период прививки потребляют наи-
большее количество воды.

По количеству расхода воды приви-
вками месяцы вегетационного периода 
располагаются в такой последователь-
ности (в убывающем порядке): август, 
июль, июнь, сентябрь, май.

КАПЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ОРОШЕНИЯ  
ВИНОГРАДНОЙ ШКОЛКИ НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Борун В. В.
аспирант  
Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия  
им. В. Е. Таирова» Украина

Ключевые слова: прививки винограда, режим орошения, капельное ороше-
ние, норма полива, тензиометрический метод.

Keywords: grapes graft, drip irrigation, irrigation norm, tensiometric method.
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Для поддержания оптимальной 
влажности необходимо провести до 
пяти вегетационных поливов: во вто-
рой половине июня  – один полив, в 
июле – два полива и в первой половине 
августа  – один-два полива. Точное 
определение сроков поливов устанав-
ливают на основании контроля за 
влажностью почвы, проводимого с мо-
мента посадки прививок в школку че-
рез каждые 10 дней [1; 2; 3; 4; 5].

Следует отметить, что научных ра-
бот, связанных с применением капель-
ного орошения в виноградном питом-
ниководстве очень мало. Отдельные 
работы, в этом направлении, проводи-
ли А. В. Кириченко, А. В. Дутова и Н. В. 
Белик в условиях Ростовской области. 
Почвообразующие породы на опытных 
участках были представлены темно-
бурыми карбонатами и карбонатно-
лессовидными суглинками. По грану-
лометрическому составу почвы отно-
сятся к тяжело суглинистым. Осно-
вной целью такой работы была 
разработка методики определения 
влажности почвы и назначения сроков 
полива виноградной школки 
инструментальным методом  – приме-
нение тензиометров. Показано, что по 
оперативности определения сроков 
полива и учета стоимости оборудова-
ния предпочтение следует отдавать 
тензиометрическому методу. В этих же 
исследованиях была установлена зона 
расположения тензиометров  – 20  – 
30 см от поверхности почвы (посколь-
ку речь идет о выращивании 
корнесобственных саженцев) [6].

М. С. Григоров, Н. В. Курапина, Д. 

Э. Гусев, И. П. Кружилин  проводили 
исследования в условиях Волгоград-
ской области в зоне резко континен-
тального климата с каштановыми по-
чвами. Особенностью этих почв явля-
ется их высокая комплексность, обус-
ловленная распространением большого 
количества солонцов. Гранулометри-
ческий состав почв изменялся от гли-
нистого до супесчаного. В данных 
условиях было установлено, что ка-
пельное орошение, в сравнении с до-
ждеванием, обеспечивает экономию 
оросительной воды до 10 раз. Рекомен-
довано проводить капельное ороше-
ние в период укоренения 
корнесобственных черенков при сни-
жении влажности почвы в слое 0,0  – 
0,6 м до 85 – 90 % НВ, а в период роста 
при снижении влажности почвы в том 
же слое до 70 – 75 % НВ. Фактическая 
поливная норма составила 100  м3/га, 
оросительная норма – 1500 м3/га. При-
живаемость саженцев при таком ре-
жиме орошения составляла 92%, выход 
саженцев первого сорта 75 % [7; 8; 9].

В почвенно-климатических услови-
ях юга Украины исследования по оро-
шению виноградной школки, с исполь-
зованием микроорошения, не прово-
дились. Поэтому работы, связанные с 
научно-практическим обоснованием 
эффективных режимов полива приви-
вок винограда в школке (которые обес-
печат уменьшение использования по-
ливной воды, энергетических ресурсов 
и автоматизацию процесса), способов 
диагностики оптимальных сроков и 
норм полива на сегодня являются 
очень актуальными.
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С 2015 года в отделе питомниковод-
ства и размножения винограда Нацио-
нального научного центра «Институт 
виноградарства и виноделия им. В. Е. 
Таирова» изучение этих вопросов 
поставлены в основу выполнения фун-
даментального научного задания 
21.00.03.02  Ф «Разработать и теорети-
чески обосновать пути оптимизации 
условий вегетации маточных насажде-
ний и привитых саженцев винограда 
для получения посадочного материала 
с высоким адаптационным потенциа-
лом».

В 2015 – 2017 гг. исследования про-
водили на прививках и саженцах ви-
нограда сортов Каберне Совиньон и 
Аркадия. Прививки изготавливали на 
подвое Р х Р 101-14. Почва, на которой 
размещали школку привитых сажен-
цев винограда  – южный чернозем, 
тяжелосуглинистый, сформированный 
на лёссовидном суглинке, который за-
легает на глубине 80 – 200 см. В работе 
использовали капельные ленты диаме-
тром 16  мм с интегрированными 
водовыпусками через каждые 10  см и 
расходом воды 1,0 дм3/ч. Ленты распо-
лагали по поверхности почвенных бу-
горков под черной полиэтиленовой 
пленкой толщиной 60 мкм. Влажность 
почвы контролировали с помощью 
тензиометров и термостатно-весовым 
методом в слое: 0 – 60 см.

Сроки проведения поливов и про-
должительность межполивного перио-
да определяли на основе динамики 
влагозапасов корнеобитаемого слоя 
почвы. Наименьшую влагоемкость 
почвы (НВ) определяли методом 

заливных площадок, величину нормы 
полива (м3/га) – по дефициту влагоза-
пасов корнеобитаемого слоя почвы по 
формуле А. Н. Костякова.

Схема исследований включала 4 ва-
рианта опыта: 1  – Влажность почвы 
90% НВ; 2 – Влажность почвы 80% НВ; 
3 – Влажность почвы 90% НВ в период 
укоренения растений, в дальнейшем 
80% НВ; 4 – Влажность почвы 80% НВ 
в период укоренения растений, в даль-
нейшем 70% НВ. Контролями были 
варианты, в которых полив проводили 
согласно общепринятой технологичес-
кой норме полива (контроль 1) и с 
минимальной нормой полива (контр-
оль 2).

Работу начинали с определения НВ 
на участке размещения виноградной 
школки. И установили, что этот пока-
затель равнялся 24,6% от массы сухой 
почвы. Учитывая эту величину, в пе-
риод вегетации прививок и саженцев 
винограда, поддерживали влажность 
почвы на разных уровнях.

  В течение периода вегетации 
влагозапасы корнеобитаемого слоя 
почвы определяли термостатно-
весовым и тензиометрическим мето-
дами. Сравнивая полученные 
результаты, была установлена   зависи-
мость тензиометрического давления 
от влажности почвы и определено его 
соответствие различным уровням НВ 
(табл. 1, 2).

Глубину слоя почвы, подлежащего 
увлажнению, определяли по развитию 
основной массы корней прививок ви-
нограда. Так, в период с момента 
высадки прививок (вторая декада 
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мая – первая декада июня) и до их уко-
ренения увлажняли слой почвы 0  – 
25 см, в период со второй декады июня 
по вторую декаду июля  – слой почвы 
20 – 40 см, в дальнейшем 40 – 60 см. В 
соответствии с этим определяли сроки 
и нормы полива, которые приведены в 
таблице 3.

В течение периода вегетации са-
женцев для поддержания влажности 
почвы на уровне 90% НВ было прове-
дено 11 поливов. Норма полива изме-
нялась от 88,0  до 122,0  м3/га, норма 
орошения составляла 1159,0 м3/га. Для 
поддержания влажности почвы на 
уровне 80% НВ было проведено 7 по-
ливов, норма орошения составляла 
887,0 м3/га. На участках, где влажность 
поддерживали в пределах 90, 80% и 80, 
70% НВ было проведено 8 и 5 поливов 
нормой от 92  до 140  м3/га. В 
контрольных вариантах норма полива 
составляла 100  м3/га (контроль 2) и 
200  м3/га (контроль 1), оросительная 
норма – соответственно 200 и 2200 м3/
га.

В период вегетации, начиная с мо-
мента укоренения прививок винограда 
и до октября в тканях листьев мы 
определяли показатели основных 
физиолого-биохимических показате-
лей, а именно общую оводненность и 
содержание легкоудерживаемой воды, 
интенсивность транспирации, 
дыхания, содержание листовых пиг-
ментов и активность каталазы. Было 
отмечено, что при повышении уровня 
НВ эти показатели увеличивались. Так, 
при поддержании НВ на уровне 90  – 
80,90% в листьях повышалось количе-
ство общей и легкоудерживаемой ее 
фракции, что важно для нормальной 
жизнедеятельности и высокой продук-
тивности винограда.

У растений этих же вариантов уси-
ливалась и транспирация. Это 
объясняется тем, что чем выше влаж-
ность почвы, тем свободнее она отдает 
воду растениям, и коэффициент тран-
спирации повышается. Наряду с уве-
личением содержания в листьях воды 
поддержание оптимальных уровней 

Таблица 1 
Взаимосвязь между наименьшей влагоемкостью и порогами предполивной 
влажности почвы под виноградной школкой

Почва НВ, %

% влажности от массы сухой почвы, 
которой отвечает
 70%  80%  90%

 НВ
 Тяжелосуглинистая 24,6  17,2  19,7  22,1

Таблица 2 
Взаимосвязь тензиометрического давления (кПа) и НВ почвы под виноградной 
школкой

Почва
Влажность почвы, % НВ

70 80  90  100
 Тяжелосуглинистая  -68  -38  -23  -13
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НВ создавало благоприятные условия 
для повышения содержания листовых 
пигментов в среднем на 10  – 12% по 
сравнению с вариантами 80,70% НВ и 
контролем 1.

По показателям приживаемости при-
вивок в школке, а в дальнейшем и выхода 
стандартных саженцев следует отметить 
как лучшие варианты, где влажность 
почвы в школке поддерживали на уров-
не 90% НВ и 90, 80% НВ. Показатель 
приживаемости был на уровне 75 – 82% 
в среднем для обоих сортов. В вариантах 
80% НВ в период укоренения с последу-
ющим культивированием прививок при 
70% НВ приживаемость растений до-
стигала 62 – 70%.

Выход стандартных саженцев со 
школки в этих вариантах у сорта Ка-

берне Совиньон находился в пределах 
от 64  до 68%, у сорта Аркадия  – 60  – 
67% (от количества высаженных в 
школку прививок).

Проведение учетов таких биоме-
трических показателей как длина по-
бега, длина вызревшей части, диаме-
тра, объема общего и вызревшего при-
роста показало влияние не только 
различных режимов орошения почвы 
в школке, но и плотности размещения 
растений или площади их питания. 
Самые длинные побеги формирова-
лись у растений, которые высаживали 
в две строчки с монтированием двух 
капельных лент для полива и поддер-
жанием 90%, 90, 80% НВ, (у сорта Ка-
берне Совиньон  – 87,6  – 100,0  см, у 
сорта Аркадия – 60,0 – 72,2 см) и в ва-

Таблица 3 
Режимы капельного орошения виноградной школки в зависимости от уровня 
предполивной влажности почвы (на примере 2016 года)

№  
полива

Дата 
полива

Норма полива, м3/га

9
0

%
 

Н
В

8
0

%
 

Н
В

9
0

,8
0

%
 

Н
В

8
0

,7
0

%
 

Н
В

Контроль 1 Контроль 2

1 07.06 88 110 100 115  200   – 
2 19.06 92  - 95  - 200  -
3 01.07 100 130 100 130 200  -
4 10.07 115 - - - 200  100
5 20.07 122 140 - - 200 -
6 27.07 120 - 130 130 200 -
7 04.08 92 92 92 92 200 -
8 09.08 110 140 140 - 200 -
9 15.08 120 - - 140 200 100
10 30.08 100 140 140 - 200 -
11 09.09 100 135 140 - 200 -
Всего 1159 887 937 607 2200 200
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риантах с посадкой растений в одну 
строчку и монтированием одной ка-
пельной ленты (у сорта Каберне Сови-
ньон – 85,6 – 94,6 см, у сорта Аркадия – 
68,8 – 74,1 см). В аналогичной зависи-
мости находился и показатель 
вызревания однолетних побегов. Осо-
бенно это было заметно на формиро-
вании объема общего и вызревшего 
прироста, где кроме длины побегов, 
вызревшей части лозы учитывается и 
диаметр.

Анализ развития корневой системы 
привитых саженцев винограда также 
показал определенные закономернос-
ти. Например, у привитых саженцев 
винограда сорта Каберне Совиньон в 
контроле 1, которые высаживали в 
одну и две строчки формировалось 
3,57 шт. корней 1-го порядка, со сред-
ним диаметром 2,65 мм. По сравнению 
с контролем лучшее развитие корне-
вой системы привитых саженцев ви-
нограда было у растений опытных ва-
риантов, где влажность почвы в тече-
ние вегетации поддерживали на уров-
не 90% НВ; 90, 80% НВ, а прививки 
высаживали в две строчки, с двумя 
капельными лентами. В этих вариан-
тах количество таких корней увеличи-
валась до 6  шт., но их диаметр нахо-
дился на уровне контрольных вариан-
тов (2,63  мм). В вариантах при 
аналогичных режимах орошения, но 
при культивировании прививок вино-
града в одну строчку с одной капель-
ной лентой у растений формировалось 
по 5,0  шт. корней 1-го порядка, но их 
диаметр был больше контрольных зна-
чений и предыдущих вариантов.

В обратной зависимости у сажен-
цев формировались корни II порядка. 
Больше всего их было у растений 
контрольных вариантов и вариантов, 
где растения высаживали в две строч-
ки с одной капельной лентой. Это про-
являлось и в увеличении массы 
влажных и сухих корней.  В вариантах, 
где прививки винограда выращивали в 
школке при комбинированном увлаж-
нении почвы 80, 70% НВ, корневая 
система растений не всегда соответ-
ствовала даже уровню контроля.
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На сьогодні перед харчовою про-
мисловістю постає актуальне питання 
збагачення населення широким асор-
тиментом продукції високої якості та 
створення продукції для раціонально-
го харчування. До перспективних жи-
рових продуктів відноситься майонез. 
Завдяки своїм високим смаковим і по-
живним властивостям популярність 
цього продукту дуже висока. Однак, 
наявність в рецептурному складі яєць 
обмежує його споживання для людей, 
що повинні контролювати вміст холес-
терину в їжі. Тому, перспективним на-
прямком при виробництві емульсій-
них продуктів є пошук і застосування 
вітчизняних натуральних інгредієнтів, 
які не тільки сприяли б отриманню 
необхідної консистенції, а й підвищу-
вали біологічну цінність продукту. 
Унікальний біохімічний склад насіння 
та олії льону дає можливість досягнен-
ня цієї мети.

Соус (від франц. sause – підливка) – 
рідка приправа до основної страви або 
гарніру. Соуси надають більш сокови-

ту консистенцію стравам і підвищують 
їх калорійність. Більшість соусів міс-
тять спеції та смакові інгредієнти, які 
підвищують апетит, а забарвлення со-
усів підтіняє кольори основних про-
дуктів страв.

Соуси можна умовно поділити на 
дві групи:

1. Тривалого зберігання  – промис-
лові.

2. Не тривалого зберігання  – скла-
дові до гарнірів, їх використовують у 
закладах ресторанного господарства.

До соусів тривалого зберігання 
можна віднести:

– томатні соуси, які виготовляють в 
такому асортименті [3]: Томатний го-
стрий, Астраханський, Кубанський, 
Херсонський;

– фруктові соуси, які виготовляють 
з очищених уварених плодів з цукром: 
яблучний, абрикосовий, сливовий, 
персиковий. Їх подають до солодких 
круп’яних і борошняних страв [2];

– концентрати соусів промислового 
виробництва, які виробляють у по-

ОЛІЯ ТА НАСІННЯ ЛЬОНУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАЙОНЕЗУ

Мурзін А.В.
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології ресторанної і 
аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій
Яценко К.О.
магістр кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції  
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рошках: червоні, білі, грибні. Перед 
використанням їх розводять водою, 
кип’ятять 2-3 хв. і заправляють верш-
ковим маслом.

Класифікацію соусів та їх викорис-
тання наведемо у табл.1 [1].

До органолептичних вимог соусів 
відносяться такі показники: консис-
тенція, колір, запах і смак (табл.2) [7].

Соус-майонез – сметаноподібна дріб-
нодисперсна стійка емульсія, до складу 
якої входить: рафінована олія, яєчний 
порошок, сухе знежирене молоко, гірчи-
ця, цукор, сіль та різні прянощі.

Майонез містить: жиру  – 67%, 
води – 25%, білків – 3,1%, вуглеводів – 
2,6%. Біологічна цінність його зумов-
лена високим вмістом ненасичених 
жирних кислот [8].

Виробництво майонезу складається 
з таких технологічних операцій:

1. Приготування 10 %-го розчину 
оцтової кислоти.

2. Підготовка дозування сипучих 
компонентів.

3. Підготовка пасти.
4. Підготовка грубої емульсії.
5. Підготовка тонкодисперсної 

емульсії (гомогенізація).
6. Фасування і упаковка готового 

продукту.
7. Транспортування готової про-

дукції на склад.
Вимоги до органолептики майоне-

зів наведемо в табл.3 [7,5].
Майонез зберігають при температу-

рі 3…7 °С та відносній вологості пові-
тря не більш ніж 75 % впродовж 15…
30  діб, при температурі 14…18 °С  – 
5 діб. Його використовують як припра-
ву до м’ясних, овочевих і рибних страв, 
для заправляння салатів і вінегретів.

Таблиця 1 
 Класифікація соусів та їх використання

За призначенням За консистенцією За температурою 
використання

Подаються до:
– м`яса;
– риби;
– птиці;
– макаронних виробів;
– овочів;
– круп`яних страв;
– солодких страв;
– салатів (заправки)

-рідкі (консистенція рідкої 
сметани);
– для поливання і 
тушкування страв;
– середньої густини 
(консистенція густої 
сметани);
– для запікання і додавання 
в овочеві страви;
– густі (консистенція в`язкої 
манної каші);
– для фарширування 
та додавання до страв

- гарячі, що подаються 
разом з гарячими стравами;
– холодні, що подаються як 
з холодними стравами, так і 
з гарнірами

Таблиця 2 
 Органолептичні вимоги до соусів
Показник Характеристика продукту
Консистенція однорідна, напівгуста, в’язка, не розшаровується
Колір блідо-кремовий
Смак/запах кисло-солодкий, притаманний даному продукту
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З метою розширення асортименту 
майонезних соусів рослинного похо-
дження та підвищення їх біологічної 
цінності нами буде запропонований 
майонез на основі насіння і олії льону.

Льон  – це однорічна трав’яниста 
рослина, є унікальним джерелом мі-
кроелементів, вітамінів, повноцінного 
рослинного білка та клітковини. Уні-
кальне лляне насіння багате вуглевода-
ми, жирними оліями, вітаміном А, ор-
ганічними кислотами, а також фер-
ментами.

За хімічним складом лляне насіння 
містить ліпіди, протеїни, целюлозу, 

золу, вуглеводи та вологу. Ліпіди на-
сіння локалізовані в його ядрі (ендос-
пермі), вміст ліпідів в насіннєвій обо-
лонці відносно невеликий. Ліпіди обо-
лонки за складом значно відрізняються 
від ліпідів ендосперму. Хімічний склад 
насіння льону наведемо у табл.4 [4].

При виготовленні майонезів у про-
мислових умовах широко використо-
вуються емульгатори (крохмаль мо-
дифікований, камедь ксантанова та 
ін.), ароматизатори, антиоксиданти та 
синтетичні барвники. Майонез про-
мислового походження виробляють 
шляхом з’єднання олії з водою, і яйця 

Таблиця 3 
Органолептична характеристика майонезів

Показник
Характеристика згідно з нормативними документами

CODEX STAN 168 ДСТУ 4487-2005
Консистенція цільний, гладкий продукт, в якому 

недопустимі розшарування або 
наявність видимих краплин олії

однорідний, сметаноподібний 
або кремоподібний густий 
продукт з поодинокими 
бульбашками повітря

Колір від світло-кремового до блідо-
жовтого; допустиме знебарвлення 
у місцях наявності подрібнених 
спецій

від білого до кремувато-жовтого, 
або обумовлений кольором 
введених добавок, однорідний за 
всією масою

Запах властивий, характерний для 
майонезу, недозволена наявність 
сторонніх запахів

притаманний майонезу 
конкретної назви

Смак властивий, характерний для 
майонезу, недозволена наявність 
сторонніх присмаків

притаманний майонезу 
конкретної назви

Таблиця 4 
Хімічний склад насіння льону

Компоненти
Частина насіння

насіння
Ядро ендосперм насіннєва 

оболонка
Ліпіди 59,2 40,4 8,2 48,4
Протеїни 19,1 32,2 1,2 21,4
Целюлоза 1,3 5,3 17,9 4,5
Зола 4,4 2,6 3,3 4,1
Вуглеводи 16,1 19,6 62,4 21,7
Вода 4,2 5,3 11,4 4,3
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замінюють дешевшими яйце продук-
тами (меланж, яєчний порошок). Для 
того, щоб ці складники з’єдналися в 
суцільну масу додаються емульгато-
ри, які дають можливість поєднати 
олію з водою в однорідну емульсію, 
наповнити майонез додатковими 
включеннями та цим зменшити вміст 
у ньому дорогих інгредієнтів, а разом 
з тим і калорійність.

Змінивши оригінальну технологію 
приготування майонезу, на розробле-
ну нами, ми підвищили біологічну цін-
ність продукту. Адже, в нашому соусі 
використані свіжі продукти: свіжозме-
лене насіння льону, а також лляна олія 
вищого сорту. Всі ці складові містять 
значний вміст біологічно активних 
компонентів і корисних для організму 
речовин (поліненасичені жирні кисло-
ти (ω- 6  і ω- 3), ретинол, токоферол, 
кальциферол, філохонін). За рахунок 
збалансованого вмісту ω- 6 і ω- 3 олія з 
насіння льону сприяє нормалізації об-
мінних процесів в організмі та має 
функціональні властивості [6].

В запропонованому нами соусі-
майонезі усі шкідливі компоненти від-
сутні, в ньому присутня лише безпеч-
на сировина, яка має високі споживчі 
властивості та містить антиоксиданти. 
Рецептурний склад майонезу «Майо-
Ліно» наводимо в табл.5.

У промислові зразки майонезу час-
то додають стабілізатори  – для того, 
щоб отримана маса зберігала свій ви-
гляд незмінним довгий час і не розша-
ровувалась, та консерванти, щоб подо-
вжити термін зберігання продукту.

В запропонованій нами технології 
відсутні стабілізатори та консерванти. 
Даний соус може зберігатися впро-
довж 2…3 діб, що вказує на відсутність 
цих компонентів, а стійку піноподібну 
структуру, яку в інших соусах досяга-
ють за рахунок емульгаторів, ми до-
сягнем за рахунок поверхнево актив-
них речовин, які містяться в самому 
насінні льону. Харчову та енергетичну 
цінність майонезу «МайоЛіно» та 
контрольного зразку наведемо в 
табл.6.

Таблиця 5 
 Рецептурний склад майонезу «МайоЛіно»

Найменування сировини
Кількість сировини, г, мл

брутто Нетто
Олія льону 550 550
Вода 225 225
Сік лимона 35 35
Цукор 25 25
Сіль 25 25
Суха гірчиця 30 30
Насіння льону 110 110
Маса готової продукції або 
кулінарного виробу

- 1000
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Порівнявши енергетичну цінність 
майонезів промислового виробництва 
і майонезу запропонованого нами мо-
жемо зробити висновок, що майонез 
виготовлений за класичною рецепту-
рою, в якому присутні яйця є жирним 
та висококалорійним. Систематичне 
споживання такого продукту призво-
дить до виникнення атеросклерозу, 
ожиріння та порушення обміну речо-
вин, а зразок запропонований нами  – 
це продукт, що підходить для система-
тичного споживання різними верства-
ми населення, в тому числі і для людей 
страждаючих ожирінням і цукровим 
діабетом.
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Таблиця 6 
Харчова та енергетична цінність майонезу «МайоЛіно» та контрольного зразку

Продукт
Харчова цінність, г/100 г Енергетична 

цінність, ккал/г 
(кДж)Білки Жири Вуглеводи

Контрольний зразок 3,0 67,00 2,8 627,00
(2623)

Дослідний зразок 0,40 25,00 7,92 258,28
(1081)
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Пористі вуглецеві матеріали (сор-
бенти) людство використовує упро-
довж багатьох століть. Ще в XVIII сто-
літті була відкрита здатність деревного 
вугілля очищати різні рідини і погли-
нати деякі гази. До початку XX століт-
тя вуглецеві сорбенти (головним чи-
ном деревне і кісткове активне вугілля) 
застосовували переважно в харчовій 
промисловості і виноробства для очи-
щення рідин. Необхідність знешко-
дження бойових отруйних речовин, 
що виникла в ході першої світової ві-
йни, стимулювала розвиток робіт по 
очищенню газів.

Розроблений Н.Д. Зелінським про-
тигаз з активним вугіллям як сорбен-
том досі є найкращим способом захис-
ту від летких отруйних речовин.

Нині основні напрями використан-
ня вуглецевих сорбентів пов’язані з 
технологічними процесами адсорбцій-
ного очищення, розділення, виділення 
та концентрації в газових і рідких се-
редовищах. Постійно зростає роль вуг-
лецевих сорбентів в розв’язку еколо-

гічних проблем: очищенню питної 
води, стоків, що відходять, шкідливих 
газів підприємств промисловості і 
енергетики. Розширюються області ви-
користання вуглецевих сорбентів в ме-
дицині і фармацевтиці. Так, напри-
клад, вуглецеві гемосорбенти застосо-
вують для очищення крові у хворих, а 
ентеросорбенти  – з метою очищення 
організму від шкідливих речовин і мі-
кробів.

Вуглецеві сорбенти використову-
ють в різній формі: у вигляді порошку 
з розміром часток до 0,8  мм, гранул 
більшого розміру, блоків різної форми 
і величини, плівок, волокон тканин. 
Найбільш поширені порошкоподібні 
сорбенти, які досить просто отримува-
ти з подрібненої сировини.

Різноманіття адсорбентів як за хі-
мічним складом, так і по структурни-
ми особливостями дозволяє класифі-
кувати їх за окремими групам, що по-
легшує відбір і застосування пористих 
матеріалів для розв’язку практичних 
завдань.

СИНТЕЗ І ЗАСТОСУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ. 
ПОРИСТІ ВУГЛЕЦЕВІ МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ЇХ 
ОТРИМАННЯ

Орішак М.О.
аспірант Інституту Газу НАН України, відділ термохімічних процесів 
і нанотехнологій

Ключові слова: сорбент, адсорбція, мікропори, мезопори, макропори, графен, 
піроліз, алотермічний піроліз, автотермічний піроліз, псевдозріджений шар.

Keywords: sorbent, adsorption, micropores, mesopores, macropores, graphene, 
pyrolysis, allothermal pyrolysis,, autothermal pyrolysis, fluidized bed.
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Класифікувати адсорбенти по 
структурним типам, ґрунтуючись як 
на адсорбційних процесах, так і на 
процесах капілярної конденсації, за-
пропонував А.В. Кисельов [1]. В ре-
зультаті аналізу послідовного змен-
шення розмірів пор і зміни характеру 
розподілу їх обсягу по радіусам він ви-
ділив чотири основні типи адсорбен-
тів: непористі, однорідно-
великопористі, однорідно-тонко по-
рісті, змішані.

Найважливішими характеристика-
ми сорбентів є дисперсність і порис-
тість структури, від яких залежить пи-
тома поверхня. Для пористих тіл пито-
ма поверхня складається з зовнішньої і 
внутрішньої поверхні.

Дослідженню пористої структури 
сорбентів присвячено багато робіт, в 
тому числі це добре відомі роботи 
С.  Брунауера, М.М. Дубініна, ОТ. Би-
кова та ін. [2].

Питома поверхня непористих ад-
сорбентів коливається від сотих часток 
до сотень квадратних метрів на грам. У 
однорідно-крупнопористих матеріалах 
поверхня сорбційної плівки і поверхня 
адсорбенту збігаються. В однорідно-
тонкопористих сорбентах об’єм пор за-
повнюється адсорбатом з невеликим 
розміром молекул. У адсорбентах зі 
змішаною структурою поряд з дрібни-
ми порами (мікропори) присутні у ве-
ликій кількості пори середнього розмі-
ру (мезопори) і макропори.Згодом І.Є. 
Неймарк на підставі аналізу великого 
об’єму дослідних матеріалів при ви-
вченні структури силікагелей вніс ряд 
доповнень і уточнень у класифікацію 
Кисельова. Так, в межах однорідно-
тонкопористої групи він виділив під-
групу однорідно-пористих сорбентів, 
що характеризуються відсутністю петлі 
гистерезиса на ізотермах. Адсорбенти, 
криві яких мають різкий максимум, ви-

Рисунок 1. Типи ізотерм сорбції по Брунауеру, Демингу, Теллеру
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ділені в окрему структурну групу  – 
однорідно-середньо пористий тип [3].

Брунауер, Демінг і Теллер виділили 
5 типів сорбентів по їх ізотермам сорб-
ції газів (рис. 1). Ізотермі І-го типу від-
повідають адсорбенти без пор або 
тільки мікропори (діаметром менше 
25 А). Ізотерма ІІ-го типу (S- образна) 
передбачає наявність у матеріалі ма-
кропор (діаметром більше 200 А). Для 
кривих III, IV і V типів характерні 
пори (мезопори) між макро- і мікро-
порами (від 25 до 200 А) [4].

М.М. Дубінін запропонував розді-
ляти сорбенти, ґрунтуючись на фізико-
хімічній сутності механізмів, що ма-
ють місце в адсорбційних та капіляр-
них явищах. [5]. Виходячи з цього, він 
виділив мікро-, перехідні і макропори. 
Така класифікація найбільш широко 
використовується і до теперішнього 
часу.

Мікропори мають розміри, співмір-
ні з розмірами адсорбованих моле-
кул  – від 0,5  до 1,0  нм. Характерною 
особливістю процесів в мікропорах є 
істотне підвищення енергії адсорбції в 
порівнянні з енергією адсорбції в біль-
ших порах. У промислових сорбентах 
розміри мікропор порівнянні з розмі-
рами проміжків між суміжними пора-
ми. Це призводить до того, що всі ато-
ми і молекули речовини адсорбенту 
перебувають у взаємодії з молекулами 
адсорбата в мікропорах. Тобто, у всьо-
му просторі мікропор існує поле ад-
сорбційних сил, що є відмінною рисою 
адсорбції в мікропорах. Поняття «пи-
тома поверхня» для мікропор не має 
геометричного сенсу, і її визначення за 

відомими рівнянням зводиться до зна-
ходження формальної константи цих 
рівнянь.

Іноді найбільші мікропори (діаме-
тром від 0,7  до 1,5  нм) виділяють в 
окрему категорію супермікропор, в 
яких при малих долях заповнення ад-
сорбційного об’єму адсорбція може 
протікати за механізмом покриття по-
верхні одним або декількома шарами 
молекул адсорбата.

Сумарний об’єм мікропор промис-
лових адсорбентів зазвичай не переви-
щує 0,5 см3/ г. Типовим представником 
мікропористих сорбентів є зневоднені 
кристалічні алюмосилікати – цеоліти і 
деякі типи активованого вугілля.

Ефективні радіуси мезопор значно 
більше розмірів адсорбованих молекул-
від 1,5  до 200  нм. Стінки таких пор 
утворені великим числом молекул ад-
сорбенту, тому набуває фізичний зміст 
поняття питомої поверхні. Для мезо-
пор дія адсорбційних сил проявляєть-
ся не в усьому їх обсязі, а практично 
тільки на невеликій відстані від стінок. 
Тому на поверхні пор можуть утворю-
ватися кілька адсорбційних шарів.

Залежно від кількості пор питомі 
поверхні мезопор можуть знаходитись 
в інтервалі від 10 до 400 м2/г. Мезопори 
є основними транспортними артерія-
ми, через які здійснюється підведення 
речовини до мікропор. До мезопорис-
тих сорбентів належить велика кіль-
кість силікагелей, алюмогель і алюмо-
силікатних каталізаторів, а також бага-
то видів природних глин.

Макропори мають ефективні діа-
метри понад 200  нм, і тому їх питома 
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поверхня дуже мала (від 0,5 до 2 м2/г), 
внаслідок чого адсорбцією на поверхні 
цього типу пор практично можна зне-
хтувати. Об’єм макропор для активно-
го вугілля становить від 0,2 до 0,8 см3/г. 
Такі пори грають роль великих тран-
спортних артерій в зернах сорбентів. 
Макропористі сорбенти широко за-
стосовуються в хроматографії [6].

Переважна більшість промислових 
адсорбентів містить широку гаму пор 
різного розміру і відноситься до зміша-
них структурних типів. Різкого роз-
межування між розглянутими струк-
турними типами сорбентів немає, тому 
в межах кожного з них в міру вдоскона-
лення методу дослідження і накопичен-
ня експериментальних даних можуть 
бути виділені нові структурні типи, що 
конкретизують дані класифікації.

Наприклад, пористі вуглецеві мате-
ріали (ПВМ), спочатку отримували пе-
реважно термічною обробкою дереви-
ни, потім – кам’яного вугілля. Зараз їх 
роблять майже з усіх видів вуглець-
вмісної сировини: деревини і целюло-
зи, кам’яного і бурого вугілля, торфу, 
нафтових і кам’яновугільних пеків 
синтетичних полімерних матеріалів, 
рідких і газоподібних вуглеводнів, різ-
них органічних відходів. Сучасне сві-
тове виробництво ПВМ наближається 
до одного мільйона тон в рік.

Пористий вуглецевий матеріал є 
конструкцією, побудованою подібно 
структурі графіту, проте в ній чергу-
ються впорядковані і неврегульовані 
області з вуглецевих кілець – гексагонів 
[7]. На відміну від графіту ПВМ має 
вільний пористий простір, який зазви-

чай представлений тривимірним лабі-
ринтом зі взаємозв’язаних розширень і 
звужень різного розміру і форми.

У ПВМ розрізняють мікропори 
(розмір ≤2 нм), мезопоры (розмір в ді-
апазоні від 2  до 50  нм) і макропори з 
розміром >50 нм. Серед мікропор ви-
діляють супермікропори з розміром в 
діапазоні 0,7-2 нм і ультрамікропори з 
розміром менше 0,6-0,7  нм. Завдяки 
наявності пор ПВМ мають високу пи-
тому поверхню і здатні поглинати (ад-
сорбувати) різні речовини з рідин і га-
зів. Поняття «адсорбція» трактується 
як підвищення концентрації речовин 
поблизу розподілу фаз [8] і [9].

Здатність ПВМ до адсорбції різних 
молекул визначається будовою його 
поверхні природою і концентрацією 
поверхневих реакційноздатних груп. 
Прикладом останніх є кисневмісні 
функціональні групи, що утворюються 
в результаті окислювальної обробки 
поверхні вуглецевого матеріалу: фе-
нольні (гідроксильні), карбонільні (хі-
ноїдні), карбоксильні, ефірні, енольні, 
лактонні. За відповідних умов синтезу 
і обробки ПВМ на їх поверхні можливе 
отримання функціональних груп, що 
містять азот, сірку, галогени, фосфор.

Усе різноманіття отримуваних вуг-
лецевих сорбентів можна класифікува-
ти за різними критеріями: природі по-
чаткової сировини (тверда, рідка газо-
подібна); методам отримання; струк-
турним і текстурним характеристикам 
(пористість, поверхня, розміри і роз-
поділ пор); областям застосування.

Пористі вуглецеві матеріали утво-
рюються в результаті протікання топо-
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хімічних реакцій при піролізі (нагріві 
за відсутності кисню повітря) викоп-
ного вугілля, торфу, деревини, целюло-
зи, карбідів.

В даний час з деревини виробляють 
близько 36% вуглецевих сорбентів, з 
кам’яного вугілля – 28, з бурого вугілля – 
14, з торфу – 10, з шкаралупи кокосових 
горіхів – близько 10%. В об’ємі твердого 
матеріалу утворюються так звані графе-
нів, що складаються з плоских поліядер-
них ароматичних молекул з двомірною 
впорядкованістю атомів вуглецю.

З підвищенням температури утво-
рюються кластери з паралельно покла-
дених графенів, розмір яких і ступінь 
структурної упорядкованості зроста-
ють з температурою обробки: спочатку 
утворюються хаотично структуровані, 
протяжні пачки шарів з графенових 
кластерів, і потім формується впоряд-
кована структура графіту.

До теперішнього часу розроблені 
різні технології отримання ПВМ з 
твердого органічного сировини, які 
поділяються на дві групи. В одних ви-
користовуються алотермічний прин-
цип процесу піролізу (схема 1).

Тепло, необхідне для здійснення 
процесу піролізу, отримують в одному 
апараті, а використовують в іншому, де 
сировину піддають термічній обробці. 

У деяких сучасних технологіях піролі-
зу подрібненої сировини застосовують 
автотермічний принцип здійснення 
процесу: виділення тепла і термічна 
обробка сировини здійснюються в од-
ному апараті (схема 2).

В останньому випадку вдається 
скоротити число і об’єм апаратів, зни-
зити питомі енергетичні витрати і 
зменшити тривалість процесу.

Кількість і розмір утворювальних 
пор визначаються природою сировини 
і режимними параметрами процесу 
термічної обробки. Важливе значення 
має швидкість нагріву сировини. 
Загальний обсяг часу, а також кількість 
великих пор (макропор) значно 
зростають зі зростанням швидкості 
нагрівання сировини. Повільні 
швидкості нагріву реалізуються в 
технологіях піролізу в реакторах з 
нерухомим шаром сировини.

Зокрема, таким чином отримують 
деревне вугілля. Більш продуктивні 
технології піролізу засновані на 
використанні подрібненої сировини і 
реакторів з так званим псевдозрідженим 
або киплячим шаром, де дрібні ча-
стинки сировини захоплюються пото-
ком газу.

Перевагою реакторів з киплячим 
шаром є висока швидкість масо 

Схема 1. Алотермічний піроліз Схема 2. Автотермічний піроліз
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і-теплопереносу, що забезпечує 
підвищену інтенсивність процесу 
піролізу в порівнянні з технологіями 
піролізу в нерухомому шарі сировини.

Об’єм пор і розподіл пор по радіусам 
можна регулювати також шляхом 
зміни тривалості процесу піролізу. У 
реакторах з псевдозрідженим шаром 
тривалість перебування частинок 
подрібненої сировини в зоні піролізу 
становить від десятих часток секунди 
до декількох хвилин.

У виконаних за участю автора ро-
ботах [10] було показано, що істотного 
поліпшення показників процесу 
піролізу твердої сировини можна до-
сягти при використанні реакторів з 
псевдозрідженим шаром каталізатора 
окислення.

Шляхом продування частинок 

подрібненої сировини крізь 
псевдозріджений шар більших части-
нок каталізатора потоком азоту з не-
великим вмістом кисню і водяної пари 
вдається поєднати процеси піролізу 
сировини і активації вуглецевих 
продуктів, а також забезпечити отри-
мання широкого асортименту пори-
стих вуглецевих сорбентів. Роль части-
нок каталізатора зводиться до приско-
рення реакцій окислення летючих 
органічних продуктів, які виділяються 
з нагрітих частинок сировини в 
псевдозрідженому шарі.

Тепло при цьому виділяється, що 
забезпечує автотермічний режим про-
цесу. Каталізатор окисляє до Н2О і 
СО2  шкідливі побічні сполуки типу 
бензопірену, підвищуючи тим самим 
екологічну безпеку процесу піролізу. 

Схема 3. Отримання формований вуглецевих сорбентів
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Вуглецеві матеріали, одержувані 
піролізом твердого сировини, як пра-
вило, мають слаборозвинену пористу 
структуру і невисоку адсорбційну 
здатність.

Для підвищення якості вуглецевих 
сорбентів їх додатково піддають 
витримці при підвищеній температурі 
в присутності парів води і СО2 (так 
звана стадія активації). У цих умовах 
частина вуглецю газофікується 
відповідно до реакцій:

С + Н2О СО + Н2 ; С + СО2 2СО.
У процесі активації зростають об’єм 

пор, питома поверхня сорбенту, змі-
нюється співвідношення між об’ємами 
мікро-, мезо- і макропор.

Швидкість газифікації поверхнево-
го вуглецю в процесі активації зале-
жить від ступеня структурної впоряд-
кованості вуглецевого матеріалу. Най-
більш легко і швидко газифікується 
вуглець в розупорядкованих областях 
вуглецевої поверхні.

Для зниження гідравлічного опору 
при використанні вуглецевих сорбен-
тів на практиці їх часто застосовують у 
вигляді формованих виробів: гранул, 
блоків, кілець, пластин. На основі де-
шевих порошкоподібних сорбентів, 
одержуваних піролізом і активацією 
твердих горючих копалин і деревної 
сировини, одержують формовані вуг-
лецеві сорбенти різної форми і розмі-
рів за схемою 3.

Як зв’язуючі матеріали використо-
вують кам’яновугільні і нафтові пеки і 
смоли, поєднання, що легко полімери-
зуються типу фенол-формальдегідних, 
епоксидних і інших смол. Пористі вуг-

лецеві матеріали широко застосову-
ються в промисловості і охороні на-
вколишнього середовища. У традицій-
них областях використання, перш за 
все в технологічних процесах, 
пов’язаних з розділенням, виділенням 
і очищенням речовин, вуглецевими 
сорбентами поступово замінюють 
менш ефективні неорганічні сорбційні 
матеріали. Області їх застосування по-
стійно розширюються завдяки роз-
робці методів отримання ПВМ з прин-
ципово новими властивостями: вугле-
цевих композиційних матеріалів, мо-
лекулярних сит, волокон, фулеренів, 
порожніх нанотрубок і ін.

Великомасштабне використання 
вуглецевих сорбентів з метою охорони 
навколишнього середовища (очистка 
стоків, газових викидів, забруднених 
ґрунтів) вимагає розширення вироб-
ництва ПВМ з дешевих видів органіч-
ної сировини: копалин твердих палив, 
різних природних і техногенних орга-
нічних відходів. На основі сформова-
них теоретичних уявлень про механізм 
формування структури ПВМ при пі-
ролізі твердого та газоподібного орга-
нічної сировини і активації вуглецевих 
матеріалів розробляються ефективні 
методи отримання вуглецевих сорбен-
тів з необхідним комплексом власти-
востей. Зокрема, високошвидкісні ме-
тоди піролізу та активації в апаратах 
киплячого шару дозволяють отриму-
вати з доступного сировини дешеві 
вуглецеві сорбенти, які з успіхом мож-
на застосовувати в процесах очищення 
стоків і газових викидів замість доро-
гих сорбентів, одержуваних з більш 
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дефіцитного сировини (антрациту, це-
люлоза, пеки).
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Under the conditions of market com-
petition and constant struggle for market 
leadership, companies each year more 
and more tend to automate and transform 
business processes to less expensive but at 
the same time more productive. Due to 
the fact that changes in the production 
processes directly may result in unwanted 
costs or reduce production, leading ulti-
mately to a reduction in profit before im-
plementation on production uses the re-
sults obtained in the experiment con-
ducted on the model.

Process modeling – a method that al-
lows to represent people’s actions and the 
use of technology within the computer 
model used in the study process reengi-
neering [1]. Modeling involves four basic 
steps:

1) building a model
2) start of a model
3) performance analysis
4) evaluation of alternatives
The exemplary model copies the com-

panies current activity, this is achieved by 
passing through the possible events in a 
short time mode with simultaneous dis-
play of “live” pictures of the production 
process through animation. As the simu-
lation software tracks the statistical pa-

rameters of the model, evaluation of the 
effectiveness of the process can be ob-
tained by analyzing the relevant source 
data.

Based on the initial data, we can create 
a system of goals and indicators of their 
achievements, which can measure the suc-
cess of the enterprise. We also need to 
build a model of the company, including in 
it all the processes and procedures per-
formed by business units. To check the re-
sult of innovation we can change the source 
data processes and thus get the result as 
positive or negative reflection on profits, 
based on which to make changes in pro-
duction technology as long as the ratio of 
profit to cost is not our desired level. Simu-
lation is one of the most economical and 
reliable ways to assess the profitability of 
the introduction of certain changes in the 
manufacturing process, and, in addition, 
thanks to modern CASE-tools can not 
only create the same simulation model 
business processes but also to get them to 
terms of reference for the development of 
software that provides with all the require-
ments of the whole system that facilitates 
software development.

As a result of the use of simulation 
modeling of business processes signifi-

SIMULATION MODELING OF BUSINESS PROCESSES

Tereshchenko G.U.
Student of the faculty of Computer Science  
Kharkiv National University of Radio Electronics

Keywords: simulation modeling, business processes, process modeling, forecast 
value added analysis(FVA)
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cantly reduced risks in the production 
and maintenance easier for developers of 
software, which in turn leads to sustained 
profit growth and reduce production 
costs.

Company activity has to be optimized. 
For some leaders “optimization”  – is an 
order, for others  – an urgent need, the 
project, the outcome from which depends 
the fate of the company. Anyway, the 
analysis and optimization of embarking 
top managers or external consultants. 
Given that the object can be completely 
optimize any setting, operators who take 
calls, the number of clients served or 
manufactured product, emerging ideas 
for improvement can be quite different 
from liquidation department to introduce 
new technologies. Understand that the 
idea of   winning the most – difficult. But 
experiments on real business – too expen-
sive [2].

Simulation – research method, based on 
the system under study is replaced by a 
model that simulates the system. On the 
model people conduct experiments and as a 
result get information about the real system. 
Simulation execution of business processes 
widely used in projects on re-engineering of 
the companies when necessary in advance 
to predict the results.

Indicators undergoing optimization in 
the first place is:

• Costs of the process;
• Duration of the process;
• Number of clients served or amount 

of product produced.
Unsatisfactory values   of these param-

eters will inevitably reduce the efficiency 
of the process that leads to loss of money 

and frustration of the company leader. 
Why these indicators stand out as the 
main? The high cost of business process 
directly increases the cost of the company. 
Continued implementation process in-
creases the likelihood that in the result 
will be received on time and this time may 
be no longer needed.

The method of simulation gives the 
ability to evaluate the performance of the 
process and the time spent in delays in the 
implementation process, for example, the 
operator went to lunch or material assets 
(TMC) is not brought up on time. Also, a 
method to evaluate the quantity of prod-
uct received for a certain period of obser-
vations.

To determine the value of the process, 
together with simulation modeling should 
be performed Costing (FVA). FVA – the 
method of calculating the cost of a prod-
uct that is different from traditional, that 
focuses on cost calculation processes re-
quired to produce the product or service, 
not on the division of costs into direct and 
indirect and grouping these costs under 
calculation. Underlying FVA position is 
that, the production of the product must 
perform a series of processes, the imple-
mentation of which is spent resources. 
The cost of business process is a cost cal-
culated by transferring resources to the 
cost of each step of the process. The cost 
to perform all steps of the process is the 
cost of the product [3].

Carrying out of simulation involves 
four basic steps:

Building a model of one or more pro-
cesses, the implementation of which 
should be optimized;



 35 

Inżynieria i technologia

• Start simulate process execution model;
• Analysis of the performance;
• The method of simulation allows to 

simulate the performance of the process 
as it would occur in reality but in acceler-
ated time mode. Let’s see how the pro-
cesses are carried out in practice. Rare 
process is performed accurately and 
quickly. Almost always there are breaks 
and delays associated with that comes a 
priority, the necessary staff busy time is 
not ordered components. There are a lot 
of examples of such processes, here are 
some of them:

• Sales Manager is responsible for the 
customer an e-mail and now receives a 
phone call. Manager off from work, answer 
the call and only then returns to compose;

• The manufacturing process used prod-
uct inventories purchased from a vendor. 
If the purchasing department made a late 
request or supplier has not provided the 
promised delivery dates in TMC, produc-
tion stopped and resumed only after the 
receipt of the required number of TMC.

• When ending-time Head of the De-
partment, which is the work plan for the 
next month, the process is interrupted 
and continued the next day when the 
Head goes to work;

• To perform the process of “putting the 
system into operation” requires a large 
number of experts, and if one of them is 
busy, the process can not be executed.

To simulate the diversity of these situ-
ations, you must consider several factors:

• At one time there are events that lead 
to the launch of some activities;

• Schedule employees and equipment 
(so-called human resources);

• Labor resource at a time can perform 
only one task;

• The values   of variables or probabilities 
on which selected the next step;

• The results of one activity may affect 
the progress of the other.

Adding to these factors, description of 
business processes, we get the model on 
which it is possible to experiment and get 
answers to questions that interest us.

Consider a business process training 
for the simulation.

The first thing to do is to highlight the 
event, which is the signal for the start of 
the process  – starting event process. For 
example, the signal for the start of the 
process “Preparation of the offer” an event 
“From the customer received a request for 
proposal.” Starting event may occur at dif-
ferent intervals, such as incoming calls 
from customers every 10-20  minutes to 
carry out routine checks of the equipment 
necessary every 2-3 months and meeting 
the director is held every Friday and be-
gins promptly at 9 am. Obviously, part of 
the events occur at certain times, some – 
intervals. Moreover, and time, and the 
interval between repetitions of events 
may be random variables which indicate 
the laws of their occurrence.

For each step of the process to set the 
duration, which may be constant or ran-
dom variable. For example, the duration 
of step “Polishing details”, performed by 
CNC machines, is exactly 5 minutes. But 
if the machine has step by a fixed time, 
then, when it comes to people, you can’t 
ignore that people have complex and un-
predictable behavior. To perform a seem-
ingly simple step “of the information 



36 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

about application client’s Information 
System” one artist need 5  minutes, and 
the other – 20. Also step can be a random 
variable for objective reasons. The process 
of “Answering customer” can take from 
1 to 30 minutes depending on the client’s 
goals and its call.

Describing the business process, it is 
important to pay attention to the fact that 
it is not always linear sequence of steps. 
Often the choice of the next step depends 
on several conditions, such as “current 
date,” “number of pieces are treated.” Or 
choose further step is probabilistic in na-
ture, for example, the likelihood of agree-
ment will be standard procedure for the 
client, which is 0.7, and the likelihood 
that the customer will send comments to 
the text of the treaty – 0.3 [4].

In order to simulate the estimate cost of 
the process, each step must ask for and cost 
of resources used in its execution. All ma-
terials depending on the logic value on the 
transfer process can be divided into 
2  groups: labor and material. Human re-
sources – the resources, the cost of the use 
of which depends on the time of their use 
in the process. A striking example is the 
labor resource officer. The cost of material 
resources, since their use is not tolerated 
depends on the value of process step im-
mediately. The unit cost of material re-
sources is specified as a fixed value. The 
cost of labor per unit of time resource may 
depend on changes, which uses labor.

For example, step “assembly of cars” 
necessary material resources “Component 
Product” and labor – “Work.” Cost com-
ponents is 1000 USD. The cost of work – 
100  USD (in day shift), or 120  USD (at 

night). If the collection vehicle runs over 
4  hours, and 2  hours in day shift and 
2 hours at night, the cost of using the re-
source “Work” will be 440 USD. Accord-
ingly, the total value of the resources to be 
transferred to cost step process  – 
1440 USD.

If during the imitation there is a task 
of optimizing inventory, then the process 
must specify not only the resources but 
also the products that appear in the ware-
house as a result of their performance.

Building and configuring process 
model, you can run a simulation. Since 
the time parameters of processes and time 
of the event  – random variables, each 
model will experiment with only one ver-
sion of the process. Based on measure-
ments of many repetitions you can get a 
more accurate assessment of performance. 
It is advisable to conduct a simulation for 
the entire period of interest to the analyst, 
for example, for the quarter.

Thus, as a result of simulation ob-
tained value distribution cost and time 
process, not only a useful run-time pro-
cess, but also time spent waiting the re-
quired amount or availability of material 
resources or time.

But the mechanism of simulation can 
provide interesting information not only 
about the execution of business processes 
because it also simulates the work of labor 
and production and consumption of ma-
terial. As a result, you can:

Identify the “bottle neck” among the 
workforce  – overwhelmed the resources 
to constantly queue tasks (process steps) 
as a result they delay the execution of all 
processes.
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Identify workforce with low load.
Analyze the production and consump-

tion of material resources and determine 
whether there is a problem of overpro-
duction or deficiency of resources. Defi-
ciency leads to increased run-time pro-
cess, and overproduction or purchase re-
sources in an amount greater than neces-
sary, pull the cost of inventory.

If the analysis of the values   of the pro-
cess were not satisfactory, the model can 
be changed in accordance with the fol-
lowing idea for optimization and simula-
tion hold again. The results of experi-
ments you can choose the most optimal 
values   of the parameters. This again would 
like to note that the experiments did not 
stop work across the enterprise and does 
not affect the current operations.

The method of simulation and func-
tional-cost analysis is also useful if you 
want to design a new business. What 
should be the organizational structure of 
the business? How often must be per-
formed processes? What is the duration 
and cost of the process is optimal? All 
these questions can be answered before a 
company starts to work and find out that 
human resources are overloaded and ma-
terial – always lacking. Of course, you can 
first create a company to organize its work 
on a “as will” make sure that attempt 
failed, and only then begin to address the 
problem of optimizing activity. But if the 
design is correct, efficiently running busi-
ness at once, just not a lot of problems 
arise, saving valuable time that can be 

spent on the development of young com-
panies.

Along with the many advantages of the 
method of simulation processes, there are 
several disadvantages. It is impossible not 
to mention the fact that for valid results 
necessary work to determine the distribu-
tion laws of random variables and attentive 
work on the inclusion of data for the simu-
lation. Also, in itself simulation does not 
answer the question whether the system 
works effectively whether the values   of and 
how best to rebuild the business process. 
Only through the mechanisms of simula-
tion and functional cost analysis in some 
cases, a business analyst can quickly pro-
cess and that valuable information is indis-
pensable leader to make important man-
agement decisions. And make these deci-
sions will head by comparing the values   of 
key performance indicators, not believing 
a word of consultants.
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Зараз важко представити яку б то не 
було сучасну машину чи механізм, у 
вузлах якої не були б використані під-
шипники кочення. У складальних оди-
ницях і агрегатах тракторів, комбайнів і 
сільськогосподарських машин вико-
ристовуються десятки й сотні підшип-
ників кочення. Тому підвищення довго-
вічності підшипників кочення та дета-
лей, що сполучаються з ними є одним з 
основних заходів щодо підвищення 
довговічності й техніко-економічної 
ефективності всієї машини. Особливо 
це стосується сільськогосподарських 
машин, надійність яких нижче тракто-
рів чи автомобілів, а насиченість під-
шипниками кочення - значно вище. за 
даними [1] картоплезбиральний ком-
байн налічує 233 підшипники кочення, 

трактор К-710 – 189, автомобіль УРАЛ 
та інші більше 50 штук, що безперечно 
вказує на актуальність питання. 

За даними фірм виробників під-
шипників їх ресурс для сільськогоспо-
дарської техніки становить 3000 годин 
[2]. Спостереження за роботою ре-
монтних підприємств та ремонтних 
майстерень сільськогосподарських 
підприємств різної форми власності 
вказують на те, що ресурс підшипни-
кових вузлів значно менше. Особливо 
гостро стоїть питання з підшипнико-
вими вузлами після ремонту. Так по-
рівняльними випробуваннями та зі-
браними аналітичними даними ресурс 
підшипникового вузла після віднов-
лення в деяких випадках зменшується 
майже вдвічі. 

ВПЛИВ РОЗМІРНО-ТОЧНОСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОСАДОК ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ  
НА ЇХ ДОВГОВІЧНІСТЬ

Діденко М. М.
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Калганков Є.В. 
старший викладач  
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В статті розглядаються причини виходу з ладу підшипників кочення сіль-
ськогосподарської техніки. Наводяться фактори, що впливають на термін 
служби підшипників. Розглянуто принцип формування посадки підшипникового 
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з’єднання.

Ключові слова: підшипник, сепаратор, посадка, знос, кільце підшипника, 
довговічність підшипника, втомний знос, навантаження рухомого кільця,
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Відмови підшипникових вузлів 
можна розділити на три групи (рис. 1): 
конструктивні – до 5%, технологічні – 
до 20%, експлуатаційні – до 75%.

В подальшому більше уваги приді-
лимо експлуатаційним та технологіч-
ним відмовам так як впроваджуючи 
заходи з підвищення їх надійності ми 
суттєво можемо вплинути на ресурс 
підшипника. Так відомо, що підшип-
ники розраховуються і підбираються 
по довговічності виходячи з теорії 
пружності. 

Особливістю роботи підшипника є 
те, що він у багатьох вузлах є лімітую-
чим ресурс. Наприклад напрацюван-
ня підшипника поворотної опори 
транспортера ТСН 160А складає 550 
годин проти загального ресурсу в 
4300 годин [3]. При чому підшипник в 
процесі роботи не руйнується, а зно-
шується створюючи негативну дію на 
весь вузол. Так підшипники головної 
передачі вантажного автомобіля при 
пробігу в 60-70 тис. км. мають знос 
0,6 мм, що в свою чергу призводить до 
перекосу валу і підвищений знос шес-
теренної пари. 

Відомо, що підшипник сприймає 
осьове та радіальне навантаження від 
величини яких залежить ресурс під-
шипника. Так радіальний зазор під-
шипника залежить від натягу у 
з’єднанні посадки, а осьовий зазор 
впливатиме на знос бігової доріжки 
підшипника. 

Забезпечення оптимального для 
певних умов експлуатації радіального 
зазору чи осьового зміщення дозволяє 
раціонально розподілити навантажен-
ня між тілами кочення, зменшити змі-
щення валу, зменшити шум та вібрації, 
а також підвищити довговічність під-
шипникового вузла.

Існує три види радіального зазору: 
початковий, посадочний та робочий. 
І саме від посадки буде залежать ро-
бота підшипникового вузла, так як 
при запресуванні кільця підшипника 
зменшуються (зовнішнє) та збільшу-
ються (внутрішнє). На величину їх 
деформації впливатиме спосіб запре-
сування, шорсткість поверхонь, мате-
ріал спряжених деталей (особливо це 
важливо після відновлення посадки) 
[4]. Викликає інтерес встановлення у 
маточину дискової борони гумового 
прошарку, який гасить вібрації [5]. 
Дане конструктивне рішення підви-
щує довговічність вузла але все одно 
від проворачування підшипника не 
захищає. Всі способи задають натяг 
посадці, а величини натягу та його 
вплив на проворачування підшипни-
ка не проводились, а особливо не до-
сліджено вплив шорсткості на ці па-
раметри. Далі проведемо розрахунок 
посадки та визначимо її тип.

Рис. 1. Класифікація дефектів 
підшипників кочення та причини 
їх виникнення
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Завдання. Вибрати посадки для кі-
лець радіального однорядного шари-
копідшипника 306 нульового класу точ-
ності для таких умов: R = 21780Н; наван-
таження до 150%; види навантаження 
кілець: внутрішнє – циркуляційне, зо-
внішнє – місцеве, відновлення посадки 
приварювання на вал металевої стрічки 
У8А з наступним шліфуванням.

Визначаємо конструктивні розміри 
підшипника кочення: внутрішній і зо-
внішній діаметри, ширину кільця, ко-
ординати фасок [6]: внутрішній діа-
метр d = 30 мм; зовнішній діаметр D = 
72 мм; ширина кільця В = 19 мм; радіус 
закруглення фаски кільця r = 2 мм.

Таблиця 1 
Параметри посадки
Внутрішнє кільце Вал Зовнішнє кільце Корпус

Ø30( ) Ø Ø72(  ) Ø72H6

	 а	 б
Рис. 2. Схеми розташування полів допусків деталей з’єднання: 
а - „внутрішнє кільце - вал”, б - «зовнішнє кільце –  корпус»

Рис. 3. Ескізи з’єднання у зборі та деталей

Рис. 4. Експериментальна 
модернізована установка ДМ-28
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Визначаємо інтенсивність радіаль-
ного навантаження на посадочній по-
верхні деталі, з’єднувальної з циркуля-
ційно навантаженим кільцем

   

(1)

де РR – інтенсивність радіального 
навантаження, кН/м;

R – постійне за напрямком радіаль-
не навантаження, Н;

В – ширина кільця підшипника, м;
r – координати фасок, м;
КП – динамічний коефіцієнт посад-

ки, який залежить від навантаження 
(при перевантаженні до 150%, помір-
них поштовхах і вібрації КП = 1);

К1 – коефіцієнт, який враховує сту-

пінь послаблення посадочного натягу 
при порожистому валі і тонкостінному 
корпусі (для суцільного вала К1=1);

К2 – коефіцієнт нерівномірності 
розподілу навантаження між рядами 
роликів у дворядних конічних ролико-
підшипниках чи між подвоєними ша-
рикопідшипниками при наявності 
осьового навантаження на опору (К2 = 
1...2; за відсутністю осьового наванта-
ження К2 = 1).

Визначаємо поля допусків деталей, 
з’єднувальних з кільцями підшипни-
ків в залежності від виду навантажен-
ня кілець [6]. При циркуляційному 
навантаженні внутрішнього кільця 
поле допуску вала Ø30m6. При місце-

Рис. 5. Залежність навантаження початку проворачування від натягу у з’єднанні при 
1000 обертах установки

Рис.6. Залежність навантаження початку проворачування від шорсткості 
при 1000 обертах установки
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вому навантаженні зовнішнього кіль-
ця і навантаженні до 150% поле допус-
ку отвору у чавунному нероз’ємному 
корпусі Ø72H6.

Визначаємо граничні відхили для 
кілець підшипника [6] і з’єднувальних 
з ними деталей [6]. Результати 
заносимо до таблиці 1.

Виконуємо схеми розташування 
полів допусків деталей з’єднань „вну-
трішнє кільце - вал” і “зовнішнє кільце 
- корпус” (рис. 2. 3).

Виконуємо ескізи з’єднання у зборі 
та деталей з позначенням посадок, по-
лів допусків і граничних відхилів, а 
також допусків форми і шорсткості 
поверхонь (рис.3).

Отриману посадку та моделювання 
різних умов роботи підшипникового 
вузла після відновлення виконували 
на модернізованій установці ДМ – 28 
(рис. 4). На даній установці моделюва-
лось навантаження на підшипниковий 
вузол та фіксувався момент зрушення 
підшипника у посадці.

Далі наведено результати перевірки 
обраної посадки та визначено вплив 

на її якість шорсткості і натягу (рис. 5, 
6).

Також за допомогою ПЕОМ шля-
хом моделювання, встановлено вплив 
допуску посадки на ресурс підшипни-
кового вузла (рис. 7).

Таким чином дотримуючись зада-
них параметрів шорсткості та натягів у 
з’єднанні, можливо підвищити довго-
вічність підшипників після відновлен-
ня посадки (валу чи корпусу).

Обрана посадка циркуляційно-
навантаженого кільця забезпечить від-
сутність провертання й найбільшу 
довговічність підшипникового вузла.

Посадка місцево-навантаженого 
кільця дозволить швидко і якісно про-
водити розбірно-складальні роботи й 
компенсувати поздовжні теплові де-
формації, що виникають у складальній 
одиниці (агрегаті).

Література:
1. Кисенков, Н. Е. Повышение долговеч-
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ции точностных параметров [Текст] : 

Рис. 7. Залежність допуску посадки від часу роботи
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чення. Це пояснюється тим, що маши-
ни, трактори, комбайни, сільськогос-
подарські агрегати діють на живе на-
вколишнє середовище, стан якого по-
стійно змінюється. Тому механізми, 
агрегати та машини постійно реагують 
на ці зміни, що призводить до інтен-
сивного зносу деталей, їх відказів та 
поломок агрегатів в цілому.

Не дивлячись на те, що сучасні ма-
шини мають досить високий рівень 
надійності, особливо це стосується ма-
шин закордонного виробництва, все ж 
таки досить часто трапляються відмо-
ви. І сьогодні коли на полях імпортний 
трактор чи комбайн не дивина, вони 

теж виходять з ладу, так як їх середній 
вік становить 10…15 років, і звісно за 
такий час експлуатації надійність ма-
шини значно знижується, особливо у 
післяремонтний період [1, 2]. Також 
Україна сьогодні наприклад на 50 % за-
безпечена зернозбиральними комбай-
нами тому тим машинам, що працю-
ють необхідно виконувати вдвічі біль-
ші об’єми робіт, а це також суттєво 
впливає на надійність [3].

Нажаль в Україні майже відсутні 
підприємства з повним циклом капі-
тального ремонту машини, а ті що є 
виконують тільки ремонт агрегатів, та-
кож вартість капітального ремонту по-
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В статті наведено аналітичні дослідження надійності паливної апаратури 
дизельних автотракторних двигунів. Встановлено, що статопараметричний 
метод діагностування агрегатів паливної системи є оптимальним, а в якості 
діагностичного параметра може виступати швидкість наростання тиску в 
над плунжерній порожнині.
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В сільськогосподарському виробництві підвищенню надійності машин та 
агрегатів і покращенню їх роботоздатності приділяється виключно велике зна-
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внокомплектної машини досить висо-
ка і більшість власників свідомо йдуть 
на виконання тільки певного виду ре-
монту і тільки агрегату, що вийшов з 
ладу. Цей фактор суттєво погіршує на-
дійність машин бо відомо, що надій-
ність машини відповідає надійності 
самого ненадійного елемента. Згідно 
наших досліджень близько 70…75 % 
відмов в доремонтний період машини 
виникає з вини власника чи людини 
яка керує машиною див. рис. 1.

В післяремонтний період виникає 
дещо перерозподіл відмов між експлу-
атаційними та технологічними відмо-
вами, що пояснюється досить низькою 
культурою ремонту та якістю.

Усунення основних причин, які 
обумовлюють низьку післяремонтну 
надійність машин в умовах експлуата-
ції, можливе за рахунок якісного і сво-
єчасного виконання ремонтно-
обслуговуючих робіт, передбачених 
планово-запобіжною системою ТО і 
ремонту [4]. Контроль проведення цих 
робіт покладається на систему діагнос-

тування агрегатів мобільних машин, 
основною задачею якої є: пошук не-
справностей.

При ресурсному і заявочному діа-
гностуванні, визначення технічного 
стану основних спряжень агрегатів ма-
шин, що в першу чергу обумовлюють 
втрату роботоздатності агрегату та діа-
гностування їх залишкового ресурсу.

Питання діагностування машин та 
окремих їх агрегатів розглядається в 
цілому в ряді робіт таких авторів як: 
И.А. Биргера, В.М. Михлина, Т.М. Ба-
шти, А.А. Камарова, Р.А. Макарова, 
Т.А. Сырицина, А.М. Харазова, 
А.М.  Шолама, П.М. Черейського, та 
інших.

Отримані ними результати акту-
альні і мають важливе значення по-
дальшого дослідження питань з діа-
гностування машин та окремих їх вуз-
лів. Проте питання діагностування 
машин в цілому та окремих агрегатів 
сільськогосподарської техніки розгля-
нуті ними недостатньо особливо в 
плані використання сучасних техноло-

Рис. 1. Розподіл відмов машини за видами в доремонтний та післяремонтний 
періоди експлуатації
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гій та обладнання.
Таким чином питання діагносту-

вання агрегатів сільськогосподарської 
техніки з урахуванням загальних ви-
мог погребують подальшого дослі-
дження.

Виклад основного матеріалу прове-
демо на прикладі паливної системи, 
яка складається з насосу високого тис-
ку ПНВТ, насосу низького тиску 
ПННТ, форсунок, фільтрів та паливо 
проводів. Дослідженнями встановле-
но, що 25-30% відмов двигуна припа-
дає на паливну систему рис. 2.

Також встановлено, що близько 60-
65 % відмов паливної системи припа-
дають на ПНВТ, це також підтвердже-
но рядом авторів [5]. Паливний на-
сос – це досить складний агрегат який 
має багато вузлів та деталей.

Діагностування, завдяки ранньому 
виявленню дефектів, дозволяє усунути 

відмови паливної системи, запобігти 
аварійному руйнуванню вузлів агрега-
тів, що в решті решт дозволяє запобіг-
ти або знизити наслідки руйнування 
вузлів агрегатів, зменшити час і капі-
тальні витрати на їх відновлення[6]. 
Крім того є можливість виявляти ано-
мальну роботу окремих елементів сис-
теми до виникнення в них незворот-
них процесів (деформацій, зносу руй-
нування), дозволяє виявити причини 
аномальної роботи, розробити заходи 
по її усуненню і тим самим збільшити 
технічний ресурс системи.

Перелічені цілі діагностування з 
урахуванням складності об’єкта яка 
зростає для її використання пропону-
ють різноманітні методи, які викорис-
товують різноманітні фізичні процеси 
та їх взаємозв’язок.

При діагностуванні агрегатів па-
ливної системи і її елементів викорис-

Рис.2. Розподіл відмов двигунів СМД – 60, 62 по системах:
I – головка циліндрів; 2 – блок циліндрів; 3 – система повітрозабезпечення; 
4 – система паливоподачі; 5 – система мащення; 6 – система пуску; 7 – система 
охолодження; 8 – муфта зчеплення.
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товуються слідуючи методи: візуаль-
ний огляд, віброакустичний, термоди-
намічний, способи які базуються на 
аналізі гідродинамічних та перехідних 
процесів, а також виміру втрат палива, 
пульсації подачі та інші.

Огляд існуючих методів діагносту-
вання агрегатів паливної системи по-
казує, що для визначення технічного 
стану її агрегатів без їх розбирання 
можна застосувати статопараметрич-
ний метод діагностування. Його реалі-
зація дозволяє на початковій стадії 
експлуатації агрегатів визначити тех-
нічний стан без демонтажу, що дозво-
лить знизити трудомісткість діагнос-
тувальних робіт на 10 – 15%.

Таким чином проведені досліджен-
ня по забезпеченню надійності агрега-
тів паливної системи показують, що 
для підвищення її показників необхід-
но розробити методи і засоби їх діа-
гностування впровадження яких до-
зволило б значно понизити трудоміст-
кість діагностичних операцій та підви-
щити достовірність результатів.

Проведений аналіз показників на-
дійності агрегатів паливної системи та 
існуючих методів його діагностування 
показують, що до нашого часу ще не-
достатньо досліджені закономірності 
впливу зношення деталей основних 
пар, таких як, „плунжер  – втулка” на 
працездатність паливної системи. В 
значній мірі це обумовлюється недо-
статньою кількістю даних по величині 
і характеру зношення основних дета-
лей, зміна технічного стану яких в 
першу чергу впливає на функціональні 
параметри паливного насосу.

Теоретичне обґрунтування мето-
ду оцінки технічного стану плунжер-
ної пари. Динаміка наростання тиску в 
надплунжерній порожнині секції па-
ливного насоса впливає на процес па-
ливоподачі в момент перекриття плун-
жером впускного отвору втулки, тобто 
на початку подачі палива, коли його 
тиск у надплунжерному просторі рос-
те, але воно ще недостатнє для підняття 
нагнітального клапана.

При гідродинамічному методі роз-
рахунку паливоподачі рівняння для 
даного періоду має вигляд:

  (1)

де P – тиск палива, t – час, β – кое-
фіцієнт стискання палива; Vн  – об’єм 
надплунжерної порожнини; f – площа 
поздовжнього перерізу; hn  – хід 
плунжера, Qy  – витрата палива через 
зазор у плунжерній парі.

При заданій певній частоті 
обертання колінчатого вала нового 
двигуна й відповідної швидкості руху 
плунжера dhn/ dt наростання тиску в 
надплунжерному просторі dP/dt буде 
пов’язане з витратою нових плунжерних 
пар Qyн. Це наростання тиску можна 
виразити через tgαн.

 

 (2)

З аналізу гідродинамічних методів 
розрахунку паливоподачі видно, що в 
процесі експлуатації дизельної 
паливної апаратури зі збільшенням 
зазору в з’єднанні « плунжер-втулка» 
збільшується витрата палива в зазор 
плунжерної пари.
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Аналіз рівняння (1) дозволяє дати заключення, що з ростом витрати палива 
Qy наростання тиску над плунжером dP/dt буде проходити повільніше, а 
циклова подача палива  – зменшуватися, тому що Qy стоїть в рівнянні (1) у 
чисельнику з мінусом. Тоді tg αH > tgαі.

Звідси витікає, що tgα є функцією витрати палива в зазор плунжерної пари, 
що змінюється в ході експлуатації через зношування плунжерних пар.

 
, (3)

Таким чином, зв’язок наростання тиску в надплунжерній порожнині секції 
паливного насоса з витратою палива й, відповідно зі зношуванням плунжерних 
пар дозволяє вибрати метод визначення їхнього технічного стану по наростан-
ню тиску в надплунжерній порожнині, а витрату палива визначає зниження 
циклової подачі палива. Об’єм втрат палива в зазор плунжерної пари залежить 
від швидкості плунжера dh/dt і буде мати максимальне значення на режимах з 
малою частотою обертання кулачкового вала. Одним з таких є пусковий режим. 
З огляду на, що на пусковому режимі повинна забезпечуватися максимальна 
подача палива й те, що, якщо не забезпечується пуск двигуна, подальша експлу-
атація плунжерних пар не представляється можливою, – отже, циклову подачу 
на режимі пуску можна визнати ресурсним параметром плунжерних пар.

Як показник, що характеризує циклову подачу на режимі пуску й, отже, тех-
нічний стан плунжерних пар, узятий кут (α) наростання тиску в надплунжерній 
порожнині, а як прогнозований параметр обрана сама циклова подача (gn) на 
режимі пуску. Очевидно, коефіцієнт кореляції між gn і α позитивний, тому що, 
чим менше α, тим більше імовірно, що gn буде нижче. Оцінка початкового стану 
кожної плунжерної пари полягає у вимірі кута наростання тиску α. Завдання 
індивідуального прогнозування складається в оцінці по куті наростання тиску α 
кожного екземпляра його технічного стану й довговічності.

Оптимальною оцінкою прогнозованого параметра – довговічності – є мода 
щільності розподілу, тобто таке значення, при якому ця щільність максимальна

 

, (4)

Так як вираз (4) представляє нормальний розподіл, у якого мода збігається з 
математичним очікуванням, оптимальна оцінка довговічності якої – небудь 

конкретної j-ї плунжерної пари дорівнює

 
, (5)

Таким чином, представлені вище міркування показують зв’язок кута нарос-
тання тиску в надплунжерній порожнині з пусковою цикловою подачею палива 
й довговічністю плунжерної пари.
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Виходячи з вище перерахованого 
можна зробити наступні висновки:

1. Паливна апаратура є відповідаль-
ним вузлом від справності якого зале-
жить якісна робота двигуна, його еко-
номічність та екологічність.

2. Оптимальним методом діагнос-
тування паливного насосу є статопа-
раметричний метод.

3. Теоретичний аналіз зв’язку на-
ростання тиску в надплунжерній по-
рожнині з технічним станом плунжер-
ної пари дозволяє ухвалити рішення 
щодо розробки методу визначення її 
технічного стану по наростанню тиску 
в надплунжерній порожнині.
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Зберігання машин одна із найбільш 
відповідальних операцій експлуатації 
машини. Особливо це стосується 
машино-тракторного парку, що вико-
ристовується в сільському господар-
стві, так як робота машин характери-
зується – сезонністю виконуваних ро-
біт. Понад половину сільськогосподар-
ських машин використовуються у 
виробництві не більше 10% часу на 
протязі року [1, 2].

Сезонний характер зайнятості сіль-
ськогосподарських машин безпосеред-
ньо пов’язаний з періодом їх тривалого 
зберігання, протягом якого на машини 
діють різні фактори (кліматичні, ат-
мосферні й ін.), які сприяють зміні 
міцності, хімічного складу матеріалів, 
які використовуються в конструкціях 
машин, а також властивостей мастиль-
них матеріалів і технічних рідин необ-
хідних при експлуатації машини [3].

У сільськогосподарських підприєм-
ствах машини тривалий час не вико-

ристовуються і піддаються фізичному 
зносу. Тому потрібно організувати таке 
їх зберігання, щоб запобігти негатив-
ній дії корозії, старіння, деформацій та 
інших дій, а також розукомплектуван-
ню машин.

За даними [2] 22-29 % машино-
тракторного парку в Україні є непра-
цездатними із-за порушень правил 
експлуатації та зберігання. Так 10-15 % 
відмов, це відмови які виникли вна-
слідок порушення правил зберігання 
машин.

На відміну від майже відсутньої 
системи зберігання машин в Україні, 
закордоном надають великого значен-
ня зберіганню машин і вважають, що 
кошти витрачені на зберігання маши-
ни приносять в два рази вищі прибут-
ки чим кошти вкладені в їх виробни-
цтво [4]. Аналізуючи досвід проведен-
ня технічного обслуговування закор-
донних сільськогосподарських 
підприємств, до складу якого також 
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аналізовано види забруднень, механізми їх утворення, способи та засоби їх ви-
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входить і зберігання техніки, ми бачи-
мо, що більшість робіт виконують спе-
ціалізовані сервісні фірми, які мають 
обладнання та досконало володіють 
знанням правил ТО.

В Україні сільгоспвиробники лево-
ву долю робіт з технічного обслугову-
вання, а особливо зберігання прово-
дять власними силами. Це пов’язано з 
багатьма причинами: по перше з висо-
ким диспаритетом цін між сільсько-
господарською продукцією та маши-
нами і засобами для проведення ТО і 
ремонту. І дійсно сьогодні фермер при-
дбавши новий, а у більшості випадків 
бувший у експлуатації трактор чи ком-
байн стикається з проблемою їх обслу-
говування, так як конструкції таких 
машин досить складні, а послуги сер-
вісних організацій вкрай коштовні. 
Тому фермер більшість робіт виконує 
власними силами, а ті роботи які не в 

змозі виконати, просто не виконує, 
звідси ми і маємо 3-7 % машин, що що-
року вибувають із експлуатації [2].

Тому проблема технічного обслуго-
вування, а особливо зберігання є акту-
альною і потребує розгляду та удоско-
налення.

Способи зберігання машин можна 
розділити на три види: відкритий; за-
критий; комбінований.

Не зважаючи на спосіб зберігання 
все одно зберігається певна технологія 
зберігання машини яка передбачає: 
підготовчі операції, ТО під час збері-
гання та зняття машини зі зберігання.

За даними власних досліджень, що 
підтверджуються і дослідженнями ін-
ших авторів левова доля робіт пов’язаних 
зі зберіганням припадає на очистку та 
консервацію машин [5] (рис. 1).

Враховуючі данні діаграми більш 
детально зупинимось на очищенні та 

Рис. 1. Вагомість операцій пов’язаних зі зберіганням зернозбирального комбайна



52 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

консервування машин. Для більш якіс-
ної очистки машини необхідно чітко 
розуміти які види забруднень присут-
ні на тій чи іншій поверхні. Забруднен-
ня поділяються на технологічні і екс-
плуатаційні [6]. Експлуатаційні за-
бруднення виникають в процесі екс-
плуатації машин, технологічні  – в 
результаті технологічного процесу ви-
готовлення машини чи ремонту.

Забруднення зовнішніх поверхонь 
мають меншу адгезію до поверхні, що 
очищається. Їх видаляють при зовніш-
ній очистці машин. Забруднення вну-
трішніх поверхонь мають більш висо-
ку адгезію до поверхні, що очищається. 
Їх видаляють після розбирання машин 
на вузли та агрегати.

Багато видів забруднень містять 
мастильні матеріали, які у процесі екс-
плуатації машин значно змінюються 
внаслідок окислення і полімеризації. 

Ступінь їх зміни залежить від темпера-
турних факторів і тривалості дії. Тому, 
особливо важко видалити забруднен-
ня двигунів. Під час старіння масла і 
згоряння палива у двигунах утворю-
ються вуглецеві відкладення, які поді-
ляються на асфальто-смолисті, лакові і 
нагари, що потребують різноманітних 
способів видалення.

В залежності від характеру взаємо-
дії очисних препаратів з забрудненими 
поверхнями, всі способи очищення 
можна об’єднати в чотири групи: меха-
нічні, фізико-хімічні, термохімічні та 
змішані.

Для індустріального застосування 
найбільш перспективні фізико  – хі-
мічні методи очищення з використан-
ням хімічних розчинів для видалення 
різноманітних видів забруднень. Для 
сільськогосподарських підприємств 
більш прийнятним є механічний спо-
сіб, так як більшість робіт пов’язані з 
зовнішнім очищенням машини від 
бруду, пожнивних залишків та пести-
цидів.

При постановці машини за збері-
гання основними місцями локалізації 
дії корозії є болтові з’єднання, місця 
зварювання, різноманітні стики та 
важкодоступні місця (за шківами, зі-
рочками, кришками та інше).

На даний момент існує багато спо-
собів очищення та консервування ма-
шин при постановці на зберігання. Так 
перспективним є використання уста-
новок, що використовують сухий лід. 
На рис. 2  наведено результати порів-
няльних випробувань різних видів 
очищення.

Рис. 2. Залежність кількості залишкового 
забруднення від часу очищення
1 – ручне очищення ганчір’ям, 
2 – установка низького тиску ОМ 3360А, 
3 – установка високого тиску Kärcher, 
4 – Установка очистки сухим льодом 
Kärcher.
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Як видно установки високого тиску 
є більш продуктивними, а очищення 
поверхонь відбувається більш якісно. 
Особливо це стосується установки 
очищення сухим льодом, яка видаляє 
не тільки дорожній бруд, а і маслянис-
ті та смолисті відкладення. Після про-
ведення очищення машина або вузол, 
висушується і на поверхні які не мають 
лако-фарбового покриття наносять 
консерваційні захисні речовини (плас-
тичні, рідкі, плівкоутворюючі).

На сьогодні добре себе зарекоменду-
вали наступні консервуючі речовини:

– технічний вазелін УН ГОСТ 782-59;
– консистентне мастило ПВК ГОСТ 

19537-74;
– рідкі консерваційні мастила К-17 

(ГОСТ 10877-76), НГ-203 (ГОСТ 12238-
77), НГ-204у (ГОСТ 18974-73);

– інгібовані плівкоутворюючі по-
криття НГ-216 ТУ 38 101427-76.

– інші.

Дані речовини можна наносити різ-
ними способами, такими як: розпи-
ленням, зануренням, нанесенням за 
допомогою пензлів. Після нанесення 
консерваційні речовини утворюють 
плівку яка і захищає деталі від корозії.

Але покриття мають і багато недолі-
ків, пластичні змазки досить важко ви-
даляти під час розконсервації, речови-
ни володіють низькою адгезією і слабо 
проникають у з’єднання між деталями, 
які насамперед є джерелом корозії.

Для поліпшення проникаючої здат-
ності та якості захисту запропоновано 
комбінувати речовини. Так наприклад 
автор роботи [7] пропонує у гарматну 
пластичну змазку ПВК додавати моди-
фікатор іржі WD40. В результаты 
зменшується втрата металу, та 
знижується кількість тріщин які утво-
рюються в процесі зберігання і 
полімерізації захисної плівки. На рис. 
3  наведено залежності втрати металу 

 а б
Рис. 3. Порівняльні випробування різних консерваційних засобів: а – залежність сту-
пеню пошкодження (кількості мікротріщин на 1 см2 покриття) захисного покриття від 
періоду зберігання, б – залежність втрати металу від періоду зберігання.
1 – ПВК, 2 – WD40+ПВК, 3 – ПВК, 4 – WD40+ПВК.
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та кількості утворених тріщин від часу 
зберігання машини.

Як видно з графіків найбільш раці-
ональним рішенням є використання 
консистентного змащення з додаван-
ням WD40.

В цілому рекомендується проводи-
ти очищення машин установками ви-
сокого тиску з використанням сухого 
льоду, а після висихання обробити по-
верхні пластичним гарматним мащен-
ням ПВК з додаванням WD40.
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Турбокомпресори на автотрактор-
них двигунах використовуються вже 
більше ста років, з моменту патенту-
вання в 1905  році Альфредом Бюші 
першої конструкції турбокомпресора 
[1]. Саме турбокомпресори є найефек-
тивнішим способом підвищення по-
тужності двигуна без істотного втру-
чання в конструкцію останнього. Так 
за даними різних авторів встановлен-
ня турбокомпресору дозволяє збіль-
шити потужність двигуна до 35 % [2, 
3]. Але на ряду з цим турбокомпресо-
ри вважаються і самими ненадійними 
агрегатами, особливо це стосується 
турбокомпресорів виробництва країн 
СНД. За даними досліджень [2, 3] на 
долю турбокомпресора припадає 

близько 35 % відмов від загальної кіль-
кості відмов двигуна. Причини відмов 
є різні:

– не якісні деталі та комплектуючі 
(деталі встановлюються без термооб-
робки або термооброблені з порушен-
ням технології і як наслідок поява 
тріщин, швидкий знос та інше);

– не правильна експлуатація (до-
сить часто водії нехтують правилами 
експлуатації, а саме забороняється 
після зупинки зупиняти двигун, треба 
декілька хвилин дати попрацювати на 
холостих обертах, щоб знизити темпе-
ратуру, а потім глушити двигун, 
несвоєчасна заміна масел призводить 
до швидкого зносу підшипникового 
вузла та інше);
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– ремонт та обслуговування з по-
рушенням технології.

Причини відмов турбокомпресорів 
наведено на рис. 1.

Аналізуючи графік можна зробити 
висновок, що більшість відмов це від-
мови підшипникового вузла до складу 
якого входять ущільнюючі кільця, упо-
рний підшипник, корпус, плаваючі 
втулки (плаваюча моно втулка), вал 
ротора, стопорна втулка.

Дослідженнями встановлено, що ва-
гомими відмовами є відмови торцевих 
ущільнень і на їх долю припадає близь-
ко 30-40 % відмов турбокомпресора. 
Про це свідчать і дослідження інших 
авторів та ремонтних організацій [4].

Одним з найбільш застосовува-
них ущільнюючих пристроїв є тор-
цеве ущільнення з металевим ущіль-
нювальним елементом. Торцеве 
ущільнення складається в основно-
му із трьох елементів: двох кілець 

(обертового й нерухомого), що утво-
рюють плоску пару тертя, і пружно-
го елемента, що забезпечує контакт 
у парі тертя.

Для підвищення зносостійкості кі-
лець виробник покриває торці кілець 
твердим хромом або кільця лудять 
оловом. Основним матеріалом для ви-
готовлення кілець ущільнень є спеці-
альний чавун. Тому, застосовуючи різ-
ні режими термообробки, виробники 
змінюють механічні властивості й зно-
состійкість кілець [5].

Термічна обробка є одним зі спосо-
бів підвищення зносостійкості деталей. 
Одним з найважливіших етапів термо-
обробки є загартування й відпуск. Так, 
як хімічний склад і структура всіх мета-
лів сильно відрізняються один від одно-
го, то відповідно, і режими термооброб-
ки в них будуть різними.

Традиційні способи термообробки 
досить складні і трудомісткі, так загар-

Рис. 1. Розподіл відмов турбокомпресорів
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тування деталі може тривати 10-15 го-
дин, що досить довго.

В роботі запропоновано провести 
багатостадійну термообробку, яка пе-
редбачає п’ять шість циклів нагріву і 
охолодження. Таким чином переро-
блюється весь аустеніт до моменту 
росту зерна. Тоді сталь буде твердою і 
пластичність не втратиться, оскільки 
зерно залишиться дрібним.

Технологічним процесом передба-
чається нагрів деталі до 600 – 780°С з 
високою швидкістю. І охолодження 
трохи нижче 500°С. Таким чином пер-
ше нагрівання займає хвилин 8 – 10, а 
наступні і того менше. За годину мож-
на обробити будь – яку деталь середніх 
розмірів. В результаті такої термоо-
бробки для сталі (40ХН) при багато-
стадійній термообробці збільшилась 
пластичність і міцність на 25%. Резуль-
тат закономірний, оскільки зерно ста-
ло в сотні разів дрібніше. Також збіль-
шилась твердість масловідбивача.

Результати термообробки деталей 
ущільнення наведені на рис. 2.

В результаті досліджень встановлено:
– збільшення температури загарту-

вання сталі призводить до підвищення 
твердості масловідбивача.

– збільшення температури відпуску 
високоміцного чавуну знижує твер-
дість кілець.

– температура відпуску чавуну та 
температура загартування сталі впли-
вають на інтенсивність їх зношування.
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Рис. 2. Графік зміни твердості зразків залежно від температури відпуску та 
загартування
а – кільце з чавуну ВЧ-50, б – масловідбивач зі сталі 40Х
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Nowadays mobile devices have be-
come an integral part of our lives. Mobile 
phones are used for a huge variety of ev-
eryday services. Software products are 
dependent on operating system (OS) and 
they provide a wide range of different 
functions such as social, scientific and 
technical uses.

The programmer is tasked with choos-
ing a platform for development. Now 
Android and iOS are two leaders of mo-
bile operating industry. They are installed 
on 99% of all smart devices.

Android OS, belonging to Google, is 
Linux-based and is partly an open source. 
Originally developed by Android Inc., the 
company was later acquired by Google in 
2005. iOS is Apple’s mobile operating sys-
tem. Android dominates the market with 
a whopping 87%, while iOS comes at a 
distant second at 12%. Android has a 
more market share in developing nations 
like Asia and Africa while iOS leads the 
market in developed countries like US, 
Australia etc. This may be due to the vari-
ous cultural and socio-economic factors 
that are in play in the local geographies. 

While Apple tended to dominate the mar-
ket in the early stages, it is now clearly 
dominated by Android [4].

Due to the fact that most devices have 
an Android OS, let`s consider the trends 
in software development for this OS. The 
main programming language is Java.

Java is the foundation for virtually ev-
ery type of networked application and is 
the global standard for developing and 
delivering embedded and mobile applica-
tions, games, Web-based content, and en-
terprise software. Java has been tested, re-
fined, extended, and proven by a dedicated 
community of Java developers, architects 
and enthusiasts. Java is designed to enable 
development of portable, high-perfor-
mance applications for the widest range of 
computing platforms possible. By making 
applications available across heterogeneous 
environments, businesses can provide 
more services and boost end-user produc-
tivity, communication, and collaboration–
and dramatically reduce the cost of owner-
ship of both enterprise and consumer ap-
plications. Java has become invaluable to 
developers by enabling them to:

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT SOFTWARE 
PRODUCTS FOR THE OPERATING SYSTEM ANDROID

Blagoy Vladyslav Olegovych
Student,  
Kharkiv National University of Radio Electronics
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программный продукт, приложение, разработка.
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Write software on one platform and 
run it on virtually any other platform

Create programs that can run within a 
web browser and access available web 
services

Develop server-side applications for 
online forums, stores, polls, HTML forms 
processing, and more

Combine applications or services us-
ing the Java language to create highly 
customized applications or services

Write powerful and efficient applica-
tions for mobile phones, remote proces-
sors, microcontrollers, wireless modules, 
sensors, gateways, consumer products, 
and practically any other electronic de-
vice [5].

Nowadays a new programming lan-
guage Kotlin is becoming more and more 
popular. It has just become first-class de-
velopment language for Android OS.

The Android team announced during 
Google I/O 2017  that Kotlin is now an 
official language to develop Android 
Apps. This means that, while it’s still pos-
sible to develop Android Apps using Java, 
from now on Kotlin is fully supported and 
Google will make sure that all new An-
droid features, the framework, the IDE 
and all their libraries work seamlessly 
with the new language [2].

Kotlin developed by JetBrains for 
greater safety than in Java and greater 
simplicity than in Scala. It is a modern 
statically typed object-oriented program-
ming language, compiled for Java and 
JavaScript platforms. With full compati-
bility with Java, Kotlin provides additional 
features that simplify the day-to-day work 
of the programmer and increase a pro-

ductivity. It combines conciseness, ex-
pressiveness, productivity and simplicity 
in learning. Kotlin is compiled into a byte 
code that works on top of the Java Virtual 
Machine (JVM). Also, it can compile into 
JavaScript and other platforms.

Kotlin is concise, safe, pragmatic, and 
focused on interoperability with Java 
code. It can be used almost everywhere 
Java is used today – for server-side devel-
opment, Android apps, and much more. 
Kotlin works great with all existing Java 
libraries and frameworks and runs with 
the same level of performance as Java. 
The primary goal of Kotlin is to provide a 
more concise, more productive, safer al-
ternative to Java that’s suitable in all con-
texts where Java is used today. Java is an 
extremely popular language, and it’s used 
in a broad variety of environments, from 
smart cards (Java Card technology) to the 
largest data centers run by Google, Twit-
ter, LinkedIn, and other internet-scale 
companies. In most of these places, using 
Kotlin can help developers achieve their 
goals with less code and fewer annoyances 
along the way [1].

Just like Java, Kotlin is a statically typed 
programming language. This means the 
type of every expression in a program is 
known at compile time, and the compiler 
can validate that the methods and fields 
you’re trying to access exist on the objects 
you’re using. This is in contrast to dynami-
cally typed programming languages, which 
are represented on the JVM by, among oth-
ers, Groovy and JRuby. Those languages let 
you define variables and functions that can 
store or return data of any type and resolve 
the method and field references at run-
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time. This allows for shorter code and 
greater flexibility in creating data struc-
tures. But the downside is that problems 
like misspelled names can’t be detected 
during compilation and lead to runtime 
errors. [1].

On the other hand, in contrast to Java, 
Kotlin doesn’t require you to specify the 
type of every variable explicitly in your 
source code. In many cases, the type of a 
variable can automatically be determined 
from the context, allowing you to omit the 
type declaration. Following are some of 
the benefits of static typing:

Performance  – Calling methods is 
faster because there’s no need to figure out 
at runtime which method needs to be 
called.

Reliability – The compiler verifies the 
correctness of the program, so there are 
fewer chances for crashes at runtime.

Maintainability – Working with unfa-
miliar code is easier because you can see 
what kind of objects the code is working 
with.

Tool support  – Static typing enables 
reliable refactoring’s, precise code com-
pletion, and other IDE features [1].

Thanks to Kotlin’s support for type 
inference, most of the extra verbosity as-
sociated with static typing disappears, 
because you don’t need to declare types 
explicitly.

Kotlin provides full support for the 
points above but also supports fully the 
three pillars of any modern OOP lan-
guage: encapsulation, inheritance, and 
polymorphism. Encapsulation means that 
a group of related fields and methods are 
treated as an object. Inheritance describes 

the capability of creating a new class from 
an existing one. Polymorphism means 
you can use different classes interchange-
ably despite the fact that each one imple-
ments its methods differently [3].

As it was mentioned earlier, Kotlin is 
an official development language for An-
droid OS and it is mostly used because of 
its proprieties:

Concise: Drastically reduce the amount 
of boilerplate code you need to write.

Safe: Avoid entire classes of errors 
such as null pointer exceptions.

Versatile: Build server-side applica-
tions, Android apps or front-end code 
running in the browser.

Interoperable: Leverage existing 
frameworks and libraries of the JVM with 
100% Java Interoperability.

One of the most common pitfalls in 
many programming languages, including 
Java is that of accessing a member of a 
null references, resulting in null reference 
exceptions. In Java this would be the 
equivalent of a NullPointerException or 
NPE for short. In Kotlin, the type system 
distinguishes between references that can 
hold null (nullable references) and those 
that can not (non-null references) [3].

Smart devices play an important role in 
person`s life because they can complete a 
large amount of tasks. It is extremely im-
portant to choose an appropriate platform 
for software development. If programmer 
choose Android as an OS, he should pay 
attention to the trends in demand, which 
are dependent on the functionality and the 
features of development language. The 
language Kotlin has full compatibility with 
Java, and, as a result has his functional, at 
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the same time can fix errors, that many 
programming languages, including Java, 
couldn`t fix (for example: NullPointerEx-
ception). Taking to account facilities of this 
programming language and fact, that de-
velopment team of JetBrains constantly 
increases its capabilities, Kotlin can be-
come more popular than Java as a software 
development language for Android OS.
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Использование ультразвуковых 
датчиков в режиме излучения для за-
рядки биомедицинских имплантатов 
приводит к необходимости исследова-
ний влияния свойств различных био-
логических сред на распространение 
ультразвуковых волн. Так как область 
прохождения звука представляет со-
бой слоистую структуру кожный 
покров–жировая ткань–мышечная 
ткань, то возникает вопрос о степени и 
характере влияния составляющих ее 
слоев на характеристики и параметры 
формируемого поля узлучателей [1].

Рассмотрим геометрию прохожде-
ния звуковых волн через границы раз-
дела воды, жировой и мышечной тка-
ней (рис. 1). Полубесконечной среде, 
из которой падает плоская волна, при-
своим номер 1, жировому слою  – 2, а 
полубесконечной среде, в которую 
проходит волна  – мышечной ткани  – 
номер 3. Пусть на нижнюю границу 
слоя 2 под произвольным углом падает 
плоская волна. Плоскость падения 
волны будем считать совмещенной с 
плоскостью xz.

Найдем коэффициент прохожде-
ния при произвольном угле падения 

плоской волны на границы раздела. 
Обозначим коэффициент прохожде-
ния или прозрачности через W. Пред-
полагаем, что временная зависимость 
дается множителем exp(-iωt). Тогда вы-
ражения для преломленной волны в 
нижней среде запишется в виде (для 
сокращения множитель exp(-iωt) опу-
скаем) [2]

где k=ω/c=2π/λ  – волновое число, 
kj – волновое число для j-го слоя.

Величина W определяется из гра-

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ СРЕД

Голуб А.А.,
студент 5-го курса кафедры КИТАМ  
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
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Рисунок 1 – Структура прохождения 
ультразвуковой волны в тело человека
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ничных условий, которые заключаются в непрерывности p и vz – нормальной к 
границе компоненты скорости частиц среды. Коэффициент прохождения для 
произвольного числа слоев, по определению равный отношению амплитуд зву-
кового давления в прошедшей и падающей волнах, задается формулой:

где Zвх
(j) – «входной» импеданс на верхней границе слоя, а j=1,2,…n – номер 

слоя.
Импеданс плоской волны в j-ой среде находим по формуле

Входной импеданс j-го слоя Zвх
(j) задается следующей формулой:

Толщина слоя dj пересчитывается по формуле

где dжир. сл. – толщина жирового слоя. Углы падения связаны между собой че-
рез закон преломления Снеллиуса

Коэффициент прохождения для системы вода–жировой слой–мышечная 
ткань представлен в виде

а входной импеданс для жирового слоя задается формуло

Таблица 1 
Коэффициенты прохождения ультразвуковой волны
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Тогда коэффициент прохождения для системы двух слоев может быть пред-
ставлен в явном виде:

Параметры искомого поля могут быть получены посредством введения соот-
ветствующих числовых значений коэффициентов прохождения (табл. 1) [3].
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Loyalty programs are structured mar-
keting strategies designed by merchants 
to encourage customers to continue to 
shop at or use the services of businesses 
associated with each program.

In marketing generally and in retailing 
more specifically, a loyalty card, rewards 
card, points card, advantage card, or club 
card is a plastic or paper card, visually 
similar to a credit card, debit card, or 
digital card that identifies the card holder 
as a member in a loyalty program.

Many point-of-sale systems now have the 
ability to track loyalty programs, and some 
will even allow your customers to log into an 
online account to view their balances. Many 
mobile phone loyalty apps are also available.

Advantages:
– It does not require customers to 

download an app.
– It may increase repeat business.
– Customers often spend more than 

the redeemed reward.
Disadvantages:
– A physical card with your artwork 

has to be purchased.

– Customers often lose their cards.
– Setup for new cards can be costly.
– Some people don’t like to carry a lot 

of cards.
The aim of this work to create a mo-

bile application that should union and 
synchronize the data from plastic cards 
and allow customer to save more free 
space and to use all benefits from loyalty 
cards more conveniently.

The relevance of the work lies in the 
fact that at present there are more and 
more loyalty programs and almost every 
network of stores/services has its own 
loyalty program and loyalty cards that 
give some bonuses to the participants of 
such programs. So, many people have a 
rather big pile of such plastic cards that 
they need to take with them. As a result, it 
occupies lots of space.

Mobile application “CardHolder” 
for  storing plastic cards data is a mobile 
application in which user keep all needed 
data from his/her loyalty and bonus cards 
and carry all information in single app. 
Every time a person needs a certain card, 

MOBILE APPLICATION FOR STORING PLASTIC CARDS DATA

Kuzochkina A.O.
Bachelor of Science Kharkiv National University of Radio Electronics

The current work is dedicated to a problem of appearing of more and more loyalty. 
And most people have a rather big separate pile of plastic cards they need to take with 
them. As a result, they occupy not so little space. “CardHolder” is a mobile application in 
which a user can store data for his cards. By storing a card number or a barcode that can 
be scanned using conventional card devices, “CardHolder” can eliminate the need to 
carry a stack of plastic cards.

Keywords: CARD; LOYALTY; SERVICE; MOBILE APP;



 67 

Inżynieria i technologia

he enters an application and selects it. By 
storing a card number in itself, or a bar-
code that can be scanned using conven-
tional card devices, “CardHolder” can 
eliminate the need to carry a stack of plas-
tic cards.

The architecture of the software prod-
uct contains such fundamental parts:

database layer, which consists of all 
required models, has access to the db and 
stores the information about the system, 
user settings and personal preferences;

API-services layer, which has access to 
the database layer. Clients send requests 
to the API and get responses with needed 
data;

client layer, which consists of mobile 
client designed for Android, for control 
gear system.

For the implementing services part, 
the C# programming language is used. 
Entity Framework is used to work with 
the database. Application can integrate 
with other services that support loyalty 
program and has accounts linked to spe-
cific users. So, the server communicates 
with APIs of the services for getting data. 
At the entrance, API takes JSON that con-
tain the info files. The server generates a 
transformed suite of the essential parts, 
writes it to db and creates a new JSON. 
Then the object is transmitted to the mo-
bile app, where it is represented in struc-
tured way.

For the client communication with the 
server an HTTPS connection is used to 
improve safety during the data transfer.

The client was implemented for An-
droid OS using Android SDK and the Java 
programming language. The data from 

mobile applications is sent to the server 
through API and is updated in the main 
database.

Client side supports different filters 
for fast and convenient searching. Also, 
user can customize what information 
should be displayed for cards. The app has 
sections with favorite and frequently used 
cards.

The main advantage of this software 
solution is its distribution through mobile 
platforms, which provides a wide range of 
opportunities for feedback and applica-
tion optimization.

Due to the fact that all the main ele-
ments of the system are separated, it al-
lows the system to scale well. This archi-
tecture is well suited to cloud computing 
(i.e. Microsoft Azure, Amazon, IBM 
Cloud and so on).

Thus, current software allows cus-
tomer to store all data from loyalty and 
bonus cards in single mobile application. 
Every time a person needs a certain card, 
he enters an application and selects it. 
“CardHolder” can eliminate the need to 
carry a stack of plastic cards that makes 
using lots of cards convenient for user, as 
it reduces possibility of losing or forget-
ting some needed card.
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Особливе місце в меню закладів 
ресторанного господарства посідають 
гарячі солодкі страви. Десерти є улю-
бленими ласощами дітей, але хімічний 
склад даних виробів не є збалансова-

ним, оскільки вони містять значну 
кількість жирів та легкозасвоюваних 
вуглеводів, натомість позбавлені у від-
повідній кількості біологічно активних 
речовин, зокрема незамінних аміно-

НОВИЙ ВИД СУФЛЕ «ДИТЯЧА РАДІСТЬ» СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ
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Михайленко В.М.
магістрант Національний університет харчових технологій

Ключові слова: інноваційна рецептура суфле спеціального призначення, 
амінокислотний склад, незамінні амінокислоти, амінокислотний скор.

Таблиця 1 
Порівняльний хімічний склад пшеничного та рисового борошна

Найменування
речовин

Вміст компонентів в 100 г сировини
Борошно пшеничне* Борошно рисове ***

Вода 20 14,0
Зола 0,5 0,7
Мінеральні речовини, мг
Залізо 1,2 
Калій 122 100
Кальцій 18 8
Манган 0,57 50
Цинк 0,70 
Харчові речовини г
Білки 10,80 7
Вуглеводи 69,90 71,8
Крохмаль 67,90 70,7
Харчові волокна 3,5
Моно і дисахариди 1
Жири 1,3 1
Насичені жирні кислоти 0,2
Поліненасичені жирні кисоти 0,62
Вітаміни, мг
Вітамін В4 52 78
Вітамін В9 27,1 
Вітамін В5 0,3 0,4
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кислот, поліненасичених жирних кис-
лот, вітамінів, мінеральних речовин, 
харчових волокон, поліфенольних спо-
лук тощо [1].

Традиційна сировина для виготовлен-
ня солодких страв представлена на рис. 1

Одним із напрямів підвищення біо-
логічної цінності солодкої страви суф-
ле є поліпшення амінокислотного 
складу білків виробу.

Вченими доведено, що використан-
ня аглютенової сировини при виготов-

Рис.1 Основна сировина для виготовлення солодких страв [2]

Таблиця 2 
Амінокислотний склад борошна пшеничного та рисового

Амінокислота Шкала 
FAO

Борошно пшеничне* Борошно рисове**

вміст, 
мг/100г

СКОР,% вміст, мг/100г СКОР,%

Незамінні амінокислоти:
Валін 5,0 470 91 420 120
Ізолейцин 4,0 430 104 330 117
Лейцин 7,0 806 112 620 127
Лізин 5,5 250 44 260 68
Треонін 4,0 311 76 240 86
Триптофан 1,0 100 97 100 143
Фенілаланін 6,0 500 80 370 88
Замінні амінокислоти:
Аланін 330 390
Аргінін 400 510
Аспарагінова к-та 340 540
Гістидин 200 170
Гліцин 350 320
Глутамінова к-та 3080 1200
Пролін 970 330
Серин 500 330
Тирозин 250 290
Цистеїн 200 137

 

 

 

 

Основна сировина солодких страв 
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лені солодких страв дає змогу корегу-
вати їх хімічний склад, підвищити хар-
чову й біологічну та знизити енерге-
тичну цінність [1, 3-5].

Порівняльний аналіз хімічного 
складу пшеничного та рисового бо-
рошна представлено у табл.1.

Як видно з табл. 1, борошно рисове 
містить у своєму складі меншу кіль-
кість білку ніж у пшеничному борошні. 
Хоча в порівняні з традиційною сиро-
виною в аглютеновій міститься більша 
кількість незамінних амінокислот. 
Саме, тому є актуальним взаємозаміна 
борошна пшеничного на борошно ри-
сове в запропонованій рецептурі. 

Оскільки білки рисового борошна ма-
ють у своєму складі значну кількість 
незамінних амінокислот, а саме: лейци-
ну, валіну, фенілаланіну (табл.2).

Об’єктами досліджень є контроль-
ний зразок «Суфле шоколадне 981» та

інноваційна гаряча солодка страва 
суфле «Дитяча радість» (табл.3,4).

Розроблено рецептуру і технологію 
виробництва інноваційного суфле 
«Дитяча радість» з додаванням борош-
на рисового в якості структуроутво-
рювача (табл. 4). Встановлено, що вза-
ємозаміна пшеничного борошна ви-
щого сорту на альтернативну сирови-
ну, підвищує біологічну цінність 

Таблиця 3 
«Суфле шоколадне №981»

№ Назва сировини
Маса сировини, г Відповідність сировини

нормативній 
документації

Брутто Нетто

1 Яйце куряче 2 80 ДСТУ 5028:2008
2 Цукор білий кристалічний 40 40 ДСТУ 4623:2006
3 Молоко коров’яче 40 40 ДСТУ 2661:2010
4 Борошно пшеничне 

вищого сорту
8 8 ДСТУ 46.004-99

5 Масло вершкове 2 2 ДСТУ 4339:2005
6 Ваніль 0,02 0,02 ДСТУ 1009:2005
7 Шоколад чорний 5 5 ДСТУ 3924-2000
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Контроль  "Суфле шоколадне 
№981"

Суфле "Дитяча радість"

Рис 2. Біологічна цінність (БЦ), % досліджувальних зразків
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страви, оскільки амінокислотний скор 
запропонованої аглютенової сировини 
вищий [3, 5].

Біологічну цінність інноваційних 
суфле визначили методом розрахунку 
амінокислотного скору [6]. Отримані 
результати представили у вигляді рис.2

Отримані дані свідчать, що ведення у 
рецептуру гарячої солодкої страви «Ди-
тяча радість» борошна рисового сприяло 
підвищенню вмісту незамінних аміно-
кислот відносно контрольного зразку.

Отже, взаємозаміна борошна пше-
ничного на рисове дає змогу збільши-
ти вміст незамінних амінокислот у 
складі білків запропонованого виробу 
суфле «Дитяча радість». Ведення даної 
сировини до традиційної рецептури 
сприяло підвищенню біологічної цін-
ності в середньому на 10,6%.
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Таблиця 4 
Суфле «Дитяча радість»

№ Назва сировини
Маса сировини, г Відповідність сировини

нормативній документаціїБрутто Нетто
1 гарбуз 38 25 ДСТУ 5045:2008
2 насіння льону мелене 10 10 ДСТУ 4967:2008
3 рисове борошно 15 15 ТУ 15.6-00952737-006-2002
4 банан 25 20 ДСТУ 4033:2001
5 вівсяне молоко 33 33 ЕС 834/2007
6 какао-порошок 17 17 ДСТУ 4391:2005
7 яєчний білок 5 5 ДСТУ 5028:2008
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Over the past five years, streaming plat-
forms made a real breakthrough. For now, 
it’s not just an eccentric entertainment for 
a small number of people. The audience of 
streams has grown many times. Moreover, 
the level and quality of broadcasts has also 
changed significantly for the better. Every 
day the streams are more and more like a 
full-fledged television.

Also streams, in contrast to broadcast-
ing, have a number of advantages, due to 
greater manufacturability:

• cheapness;
• easy maintenance;
• availability of free sites;
• no need for maintenance person-

nel, due to technical staff of stream-
ing sites.

Such accessibility of broadcasting 
should be accompanied by easy access to 
the broadcast. Indeed, there is lots of ap-
plications and web platforms for stream-
ing. However, they are still not always able 

to solve some problems in this direction.
In particular, there are frequent situa-

tions when access to online broadcasting 
is difficult. The reasons for this can be a 
lot, ranging from banal business and end-
ing with a bad Internet connection.

Thus, the question of optimizing 
translations arises. Television has its own 
way to deliver this problem – broadcast-
ing. This method uses records, which 
promptly, in the course of live broadcast-
ing, issue records with a brief summary of 
events. Traditionally, this approach is used 
in sports events broadcasts.

The “AutoCast” application described 
in this paper offers a solution of this kind. 
The basis of the application is the addi-
tion text broadcast to the stream. Text 
broadcast will exist in two variations.

The first variation is classical, manual. 
To do this, you need a person who will 
post the news himself, spread out every 
news on the timeline.

TEXT-BROADCATING APPLICATION FOR STREAMING 
PLATFORM

Ponomarenko O.A.
Bachelor of Science  
Kharkiv National University of Radio Electronics

This work describes actual state of streaming platforms and proposes an instrument 
for more comfortable and operative interaction with them. User should have an opportu-
nity to follow necessary broadcasts. Moreover, due to a significant increase of the number 
of streaming sites, the problem of account synchronization is becoming more urgent. This 
means that similar proposals that offer optimization of the existing systems class should 
consider the largest representatives of the niche market. “Autocast” is a web-application 
that allows to follow favorite streams in text form.

Keywords: WEB-APP; STREAMING; VIDEO; TEXT; GENERATION.
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The second one is automatic text rec-
ognition. This method consists of recog-
nizing speech and translating it into text. 
The advantages of this method include 
automation. Now you don’t need to in-
volve additional people or lose your own 
time. On the other hand, this method has 
all traditional of autorecognition. These 
text streams are less useful because of ac-
curacy of recognition, accuracy of context 
search etc.

After understanding what this solu-
tion does, let’s move on to describing the 
necessary technologies.

The basis of the solution will be a web 
application implemented in the MVC ar-
chitecture with a division into database, 
server and client.

The server uses the Python program-
ming language, along with the Django 
Framework and the REST Framework for 
the API. To work with the database SQLA-
lchemy will be used. The client will be 
written using Angular 2.0.

The application allows users of popu-
lar streaming sites (currently planned 
Twitch, Picarto), watch existing text 
broadcasts attached to the stream through 
this service. Viewing part will provide the 
possibilities of customizing text and 
changing the color schemes of the appli-
cation.

Text translations, as well as video, will 
be saved for the possibility of subsequent 
acquaintance. Also, the user will be able to 
add text translation to his stream. In this 

case, it will be necessary to select the oper-
ating mode: manual or automatic genera-
tion mode. If user select the second option, 
the recognition engine will be started.

At this point, the recognizer will use 
the Google speech API, which provides 
the multilingual recognizer API. In the 
future, it is planned to supplement the 
analysis layer with additional speech fil-
ters or auxiliary analyzers. Also, it is 
planned to add a neural network dedi-
cated to determining the necessary mini-
mum context.

In addition to the main application, 
there is also the need to add a mobile ap-
plication, because this broadcasting type 
is extremely convenient for monitoring 
with mobile devices. In this version, it is 
planned to add applications for iOS and 
Android, made using Xamarin.

As result, this solution allows user to 
watch or create streams via text messages. 
Solution provides multiple ways for both 
tasks and will help user with getting ac-
tual information about preferred streams.
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Функціональне харчування як одна 
з перспективних та прогресивних кон-
цепцій побудови раціону сучасної лю-
дини щороку все більше входить в 
життя. Функціональні продукти, до 

яких відносять й напої, можна охарак-
теризувати як продукти, які призначе-
ні для систематичного вживання в їжу 
в складі звичних раціонів людей різ-
них вікових груп, що здатні поперед-

МОРІНГА У СКЛАДІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ

Дітріх І.В., к.х.н.,
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Національний університет харчових технологій

Ключові слова: функціональні напої, морінга, смузі.

Таблиця  
Хімічний склад порошку морінги (на 100 г)
Харчові нутрієнти / енергетична 
цінність, кДж Вміст, г

1 2
Волога 7,5
Білки 27,1
Жири 2,3
Вуглеводи 38,2
Харчові волокна 19,2
Мінеральні речовини, мг
Ca 2003,0
К 1324,0
S 870,0
Mg 368,0
P 204,0
Fe 28,2
Вітаміни (або провітаміни), мг
Вітамін Е 113,0
Вітамін В2 20,5
Вітамін С 17,3
Вітамін B3 8,2
Вітамін В1 2,6
B-каротин 16,3
Енергетична цінність 857,72
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жати виникнення захворювань та по-
кращувати стан здоров’я за рахунок 
своїх функціональних властивостей 
[1]. До таких напоїв можливо додавати 
морінгу у якості збагачувача.

Морінга – засухостійке швидкозрос-
таюче тонке дерево з товстою, білувато-
сірою корою, крихкими гілками, які 
утворюють пониклу крону і ароматними 
жовто-білими квітами, зібраними у зви-
саючого суцвіття. Вона росте в субтро-
пічному і тропічному кліматі на висоті 
від 0 до 2000 метрів над рівнем моря, на 
піщаних ґрунтах. Батьківщиною вважа-
ються передгір’я Гімалаїв, однак сьогод-
ні морінга успішно культивується в Азії, 
Африці, Індії, Мексиці, Центральній і 
Південній Америці [2].

Морінга, що росте в посушливих 
районах, визнана цінною і універсаль-
ною харчовою рослиною, що сприяє 
боротьбі з недоїданням в бідних краї-
нах. Її листя вважаються хорошим 

джерелом заліза, кальцію, магнію, ка-
лію і фосфору, вітамінів групи В, віта-
мінів А, К і С, необхідних для нормаль-
ної життєдіяльності людського орга-
нізму.

У цієї рослини їстівний корінь, лис-
тя, квіти, незрілі стручки, зрілі насін-
ня. Фізіологічні функції морінги поля-
гають у підтримці оптимального ба-
лансу рівня цукру в крові; покращенні 
травлення; зниженні рівня холестери-
ну; протидії запалення і ризику онко-
логічних захворювань [3].

Встановлено, що доцільно викорис-
товувати морінгу для збагачення гаря-
чих і холодних страв, напоїв у вигляді 
порошку, хімічний склад якого наведе-
но у таблиці [4].

Порошок із листя морінги дрібний, 
фісташкового кольору, з ароматом та 
присмаком горіхів.

Розроблено рецептуру смузі «Мо-
рінга» функціонального призначення 

Порошок морінги      Апельсин   Ківі     Банан   

      Миття        Миття  Миття 

  Виділення соку Очищення Очищення 

     Нарізання Нарізання 

   З’єднання  

Подрібнення  

Порціонування
 

Оформлення 
Подавання

 

 Смузі «Морінга» 

Рис. – Технологічна схема приготування смузі «Морінга»
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для людей, які страждають на ожирін-
ня. Технологічна схема приготування 
смузі «Морінга» представлена на ри-
сунку.

При оцінці якості напою встанов-
лено, що смузі жовто-зеленого кольо-
ру, однорідною, з вкрапленнями кісто-
чок ківі, консистенцією, приємними, 
властивими свіжим фруктам, запахом 
та смаком.

Висновки: Таким чином, завдяки 
особливостям хімічного складу по-
рошку із листя морінги та його органо-
лептичним властивостям, він може ви-
користовуватись як функціональний 
інгредієнт у складі різних страв.

Встановлена доцільність введення в 
рецептуру технології напоїв порошку з 
листя морінги для підвищення їх 
біологічної цінності.
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В современном мире для различных 
отраслей промышленности очень важ-
но иметь надежную, прочную, долго-
вечную и экономичную конструкцию 
для осуществления тех или иных про-
ектов. В поисках методов усовершен-
ствования материалов, используемых 
в производстве, были проведены и 
проводятся множество исследований, 
например, по вопросам повышения 
прочности, твердости, износостойкос-
ти, моделирования свойств материала 
и т.д. Такими исследованиями занима-
ются учёные всего мира. Рассмотрим 
некоторые результаты в области изу-
чения прочностных характеристик ма-
териалов.

В работе [1] рассматривается 
процессы, происходящие в материале 
при дробеструйной обработке поверх-
ности. Этот метод обработки давно 
применяется для увеличения поверх-
ностной прочности, так как при бом-
бардировке в детали возникает явле-

ние наклепа. Однако более глубокое 
изучение взаимосвязи параметров 
дробеструйной обработки и 
получаемых свойств обрабатываемой 
поверхности позволит предсказывать 
значения и распределение 
предповерхностных напряжений в 
каждом конкретном случае. Таким об-
разом, исследования в этом направле-
нии имеют большое значение для 
практики.

Авторами был проведен 
эксперимент при заданном расстоянии 
от сопла 0,75м и углом направления 
дроби 90° к поверхности детали. 
Переменным фактором была скорость 
бомбардировки.

Выявлено, что во вмятинах в по-
верхности, образующихся при попада-
нии дроби, сжатые частицы металла 
пытаются восстановить поверхность и 
создают сжимающие напряжения (рис. 
1, рис. 2). Известно, что в сжатых зонах 
не возникают трещины. В ходе 
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эксперимента, жизнеспособность 
определяется как количество циклов 
напряжений, который испытывает ма-
териал до разрушения. Для вычисления 
циклов связанных с пределом усталос-
ти в материале использовалась форму-
ла: 

Из расчетов были получены графи-
ки изменения усталостной жизни в 
металле, которые показали, что уста-
лостная прочность увеличивается с 
увеличением скорости. Начальная ско-
рость была принята 4м/с, а максималь-
ное число циклов 10,05∙109 было до-
стигнуто при скорости 12,8 м/с. При 
дальнейшем увеличении скорости ме-
талл переходит в точку разлома.

Преимущества от дробеструйной 
обработки могут быть связаны с сжи-
мающими напряжениями, индуциро-
ванными на поверхности. Сжимающие 
напряжения полезны в повышении 
устойчивости к усталостному разру-
шению, коррозионной усталости, кор-
розионному растрескиванию под на-
пряжением, растрескиванию под воз-
действием водорода, трещинам, исти-
ранию и эрозии, вызванным 
кавитацией. Преимущества, получае-
мые в результате холодной обработки, 
включают в себя упрочнение, коррози-
онную стойкость, закрытие пористо-
сти. Понимание и знание процесса 
могут быть улучшены путем модели-
рования процесса во время воздей-
ствия и развития остаточных напря-
жений. Результаты, получаемые при 

данной обработке, очень обнадежива-
ют, но в настоящее время нет доста-
точного числа записей всех явлений, 
участвующих в этом процессе. Таким 
образом, дальнейшее исследование 
дробеструйной обработки является 
актуальной задачей.

Определение твердости и жесткос-
ти материалов чрезвычайно важно из-
за его правильности при проектирова-
нии инженерных конструкций. В мире 
проведено множество работ над улуч-
шением твердости стали. Исследова-
ние [2] посвящено повышению твер-
дости стали.

Часто в инженерной практике для 
улучшения износостойкости деталей 
ограничиваются повышением твер-
дости поверхностного слоя, оставляя 
внутренний металл относительно мяг-

Рис. 2

Рис. 1
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ким. При этом на поверхности мета-
лла, образуется тонкий слой твердого 
металла, называемый «корпусом». На-
иболее распространённым способом 
упрочнения является внедрение допо-
лнительного углерода в «корпус».

Авторами было проведено исследо-
вание по оценке возможности иссле-
дования оливкового жмыха для по-
верхностного упрочнения стали. Суть 
процесса заключается в помещении 
детали в среду горящего жмыха, содер-
жащего большое количество углерода. 
Для исследования был использован 
метод «закрытой цементации» для об-
разцов из стали А308.

Для определения поверхностной 
твердости использован метод опреде-
ления твердости по Виккерсу:

Перед использованием оливкового 
жмыха стандартная твердость образца 
составляла 235  VHN. Образцы поме-
щаются внутри железного ящика, со-
держащего оливковый жмых и некото-
рые элементы (NaCl и NaOH), помога-
ющие активировать химическую реак-
цию на стали. Затем коробку помещают 
в печь и нагревают до определенных 
температур в течение некоторого вре-
мени, после чего охлаждают внутри 
печи естественным образом. После 
вынимания образцов, они подверга-
ются испытанию на твердость по Вик-
керсу.

Все значения VHN, полученные с 
помощью теста Виккерса, были боль-

ше, чем стандартное значение VHN 
235. Самое низкое значение было VHN 
241  при 660°C за 4  часа. Между тем, 
самый высокий полученный показа-
тель составлял VHN 466 при 800°C (в 
течение 4 часов) был почти в два раза 
выше, чем начальная твердость.

При ходе исследований использо-
вались методы карбонизации, нитро-
вания и цианирования. Результаты по-
казали, что твердость образцов из не-
ржавеющей стали прямо пропорцио-
нальна температуре и количеству 
углерода в испытываемом образце.

Ещё одним направлением совре-
менных исследований является про-
блема повышения прочности и надёж-
ности прокатного оборудования.

В настоящее время проблема сокра-
щения динамических нагрузок в рабо-
чих стендах прокатных станов для 
производства новых марок стали и по-
вышения долговечности оборудова-
ния важна для почти всех промышлен-
ных предприятий, имеющих прокат-
ное оборудование.

Существует несколько основных 
динамических нагрузок, максималь-
ные значения и колебания которых 
приводят к случайным пробоям дета-
лей основных приводных линий и кор-
пусов прокатных стендов: Это динами-
ческий крутящий момент и горизон-
тальные динамические силы во время 
прокатки.

Перспективным методом предот-
вращения случайных сбоев металлур-
гического оборудования является его 
диагностика. Широко распространен-
ная диагностика осуществляется с по-



80 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

мощью экспериментальных исследова-
ний и измерений крутящих моментов, 
ведущих рабочие валки, деформаций 
корпусов, вибраций деталей и т. д.

В работе [3] на основе многочис-
ленных экспериментальных данных 
доказано, что горизонтальная инерци-
онная сила, действующая на рабочие 
валки и вызывающая разрушение вал-
ков, возникает ранее, чем динамиче-
ский крутящий момент на шпинделе. 
Это доказывает необходимость изуче-
ния значений горизонтальных сил, 
особенно во время нестационарной 
прокатки. Предлагается использовать 
горизонтальные силы при прокатке в 
качестве индикатора способности про-
цесса прокатки и технических условий 
основного прокатного оборудования.

В ходе исследования горизонтально 
действующих сил на реверсивный тол-
столистовый прокатный стан, были 
получены несколько зависимости как, 
горизонтальная ударная сила увеличи-
вается повышением массы металла, а 
также с увеличением скорости входа 
металла в прокатный стан

Оптимизация технологических па-
раметров прокатки теоретически мо-
жет снизить значения горизонтальных 
сил. Записи значений горизонтальных 
сил могут помочь установить причины 
случайных сбоев единиц и деталей 
основного прокатного оборудования. 
Более того, параметр увеличения гори-
зонтальных сил из-за износа контакт-

ных пар может использоваться для 
прогнозирования сроков обновления 
оборудования.

Таким образом, учёными зарубеж-
ных стран изучаются различные про-
блемы повышения прочности изделий 
и оборудования. Однако до конца эти 
вопросы пока не исследованы, что 
оставляет поле деятельности для дру-
гих исследователей, в том числе в Ре-
спублике Узбекистан. Особенно инте-
ресным, с нашей точки зрения, являет-
ся вопрос повышения твердости стали 
в среде горящего жмыха, так как эта 
технология позволяет использовать 
дешевое и доступное сырье. Рассмо-
тренные новые направления исследо-
ваний и полученные результаты долж-
ны своевременно включаться в учеб-
ные программы по дисциплинам «Со-
противление материалов», «Детали 
машин» и т.д.
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The technological process production 
of «curt» were carried out with obser-
vance of all sanitary norms and rules.

For production «curt» uses the follow-
ing raw materials:

– Low-fat cottage cheese, RK 94 – 95;
–Salt according to STST 13830  is not 

below the grade “Extra”;
– Paprika ground powdered with STST 

R ISO 7540-2008;
– Peppermint leaves STST 23768-94;
– Dry whey STST R 53492 – 2009.
«Curt» is produced according to the 

formulation, shown in table 13.
Manufacturing process of «curt» has 

been simplified through the use of whey. 
The use of cottage cheese helped to smooth 
out the seasonal nature of production 
«curt», through the use of cottage cheese, 
in the period decreasing in the production. 
This is frozen summer of cottage cheese. 

Adding dry cheese whey enriches «curt» 
with vitamins and other biologically active 
substances. Technology of production of 
«curt» included the following processes: 
preparation of the basic ingredients, mix-
ing, pressing, shaping, drying and smok-
ing. Cheese is produced by the standard 
technology of the ST RK 94-95. In the cut-
ter put the cheese, spices and all stirred for 
10-15 minutes, in order to have a smooth 
consistency with no lumps and grains. 
Then add the sodium chloride and again 
stirred for 10-15 minutes, added the dry of 
whey and again stirred for 5-10  minutes. 
After mixing, the mass is pressed. When 
the whey stops draining freely, filter value 
fabric folded envelope, applied press and 
the pressure gradually increased to 1:3 by 
weight of the finished product. The hu-
midity test should be not higher than 69%. 
After that, mass of «curt» is directed to the 

TECHNOLOGY OF «CURT»

Smolnikova F.H.
candidate of technical Sciences, Shakarim State University

Keywords:  technological process, physical and chemical properties, drying of 
«curt», organoleptic indicators of сurt

Table 1 
 Composition of «curt»
№ Name Quantity, kg
1 Curd 95
2 Salt 1,0
3 Dry milk whey, 3,0
4 Peppermint 0,5
5 Dry paprika 0,5
6 In total 100
7 The output of finished «curt» after drying 50



82 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

molding machine (press machine), where 
it acquires the desired shape, is cut de-
pending on the weight of the molding. 
«Curt» shaped short cylinder with a di-
ameter of 1.5 cm and length of 2-2,5 cm, 
and along the length of the cylinder is 
pierced with a through hole diameter of 
0.5-0.7 mm. Drying of «curt» produced in 
cabinet driers.

Trays filled with raw products, estab-
lish on the shelves of drying Department. 
Drying of «curt» happens by blowing air 
from the bottom up. Uses air of drying 
Department, the parameters of which are 
supported (drying with a constant capac-
ity), namely the temperature of 35-50°C 
and a relative humidity of 65-70 %. Dura-
tion of drying at the specified parameters 
of air should be from 6 to 10 hours. Table 
2 shown, the physic-chemical characteris-
tics of dry cheese product [1,2].

After approbation the technology 
Commission was established, which eval-
uated the sensory characteristics of the 
product. They have in the table 3.

The study of physico-chemical and 
organoleptic properties showed that the 
obtained product has a high organoleptic 
properties and on the physico-chemical 
composition is close to the traditional 
classic «curt».

Literature:
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продуктов Рекомендовано ученым 
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212 с.

2. An integrated approach at the processing 
of whey, B.K. Assenova, K.Zh. Amirkha-
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S.K. Kassymov, G.N. Nurimkhan, 
Sh.B.Baytukenova, M.B. Koizhaiganova,, 
Jokul jornal, N 2, February, p.166-176.

Table 2 
 Physical and chemical properties of dry finished product ««curt»»
Name of the indicator Content
Mass fraction of salt 2, 5 %
Acidity, 0T 220 0Т
Mass fraction of moisture 16, 8 %
Mass fraction of fat 0,25 %
Mass fraction of protein 18 %
Mass fraction of carbohydrates 2,0 %
Caloric content 90 ккал

Table 3 
Organoleptic indicators of сurt
Name of the indi-
cator Classic сurt «Curt» with spices

Exterior view «curt»’s in the form of a cylin-
drical shape with a diameter 
of 1.5 cm and a length of 2.0-
2.5 cm

«curt»’s in the form of a cylindrical 
shape with a diameter of 1.5 cm 
and a length of 20.0-2.5 cm

Taste and smell Pure sour, moderately salty With a clean dairy flavor introduced 
spices

Color white White with a splash of spice
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Аксіально-поршневі гідромашини 
на сьогоднішній день знайшли широке 
застосування в гідравлічних трансмі-
сіях мобільних машин сільськогоспо-
дарського призначення. При цьому 
найбільшу реалізацію мають регульо-
вані насоси НП-90 та не регульовані 
гідромотори МП-90, які застосовують-
ся в гідростатичних трансмісіях кормо-
та зернозбиральних комбайнах. Засто-
сування гідравлічних трансмісій має 
ряд переваг в порівнянні з механічни-
ми та клино-пасовими передачами про 
що відмічається в ряді робіт [1,2,3,4]. 

Разом з тим в умовах рядової екс-
плуатації кормо-та зернозбиральних 
комбайнів виникають відмови, які 
припадають на агрегати гідравлічної 
трансмісії, і обумовлюють значні ви-
трати  в результаті простоювання ма-
шин та усунення несправностей. Ста-
тистична оцінка показників надійності 
гідравлічних агрегатів, показує, що на 

їх долю припадає близько 20-30 % від-
мов від загальної кількості [2,3,4].

Детальний аналіз технічного стану 
агрегатів гідравлічних трансмісій 
(аксіально-поршневий гідронасос НП-
90 і аксіально-поршневий гідромотор 
МП-90), які поступають в ремонт на 
спеціалізовані ремонтні підприємства, 
показав, що близько 18% агрегатів ма-
ють роботоздатний стан і потрапили 
до ремонту не обґрунтовано [4].

Такий стан справи обумовлюється 
тим, що для визначення технічного 
стану агрегатів гідравлічної трансмісії 
в умовах експлуатації застосовуються 
не достатньо ефективні методи та за-
соби їх діагностування [2,3], які харак-
теризуються контролем тиску робочої 
рідини в магістралях високого та низь-
кого тиску, а також в дренажній магі-
стралі і не дають можливості виявити 
дійсний технічний стан аксіально-
поршневих гідромашин, як по 
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СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РОБОЧОГО ОБ’ЄМУ АКСІАЛЬНО-
ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН 
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об’ємним витратам робочої рідини так 
і по технічному стану системи керу-
вання робочим об’ємом аксіально-
поршневого гідронасоса.

Відомий спосіб визначення 
технічного стану гідростатичного 
приводу трансмісії (ГСТ) по фактичній 
витраті робочої рідини, яку визначають 
за величиною крутного моменту на 
вихідному валу гідромотора при 
постійній величині оборотів вала 
гідронасоса [5] 

Недоліком даного способу є те, що 
при його реалізації визначається за-
гальний технічний стан ГСТ, який не 
дає диференційної оцінки технічного 
стану складових системи керування 
робочого об’єму аксіально-поршневого 
гідронасоса гідростатичної трансмісії.

Більш близьким по технічній суті і 
результату є спосіб контролю техніч-
ного стану рухомих частин сервомеха-
нізму гідростатичного приводу при 
його навантаженні, за параметром 
часу досягнення частоти обертання 
вихідного валу гідромотору від його 
нульового значення до досягаємого 
приводом максимального значення, в 
результаті різкого переміщення важе-
ля гідророзподільника вказаного при-
воду із нейтрального положення в одне 
з крайніх, при цьому вказаний час ви-
мірюють для різних напрямків обер-
тання вихідного валу гідромотора, а 
час вказаного різкого переміщення ва-
желя складає не більш 0,5 с. [6]. 

Недоліком даного способу є те, що 
він не дає можливості визначити точ-
ну оцінку стану складових системи ке-
рування робочого об’єму із-за впливу 

технічного стану насоса підживлення, 
який забезпечує роботу даної системи. 
Крім того, тривалість часу досягнення 
частоти обертання валу гідромотора 
від нульового до максимального зна-
чення, обумовлюється технічним ста-
ном деталей качаючих вузлів аксіально-
поршневого гідронасосу і гідромотора, 
що також впливає на оцінку технічно-
го стану системи керування робочого 
об’єму. Водночас зміна частоти обер-
тання валу гідромотора характеризує 
вивід трансмісії на заданий режим 
функціонування, що значно збільшує 
трудомісткість діагностувальних ро-
біт.

Проведений аналіз способів діа-
гностування аксіально-поршневих гід-
ромашин за об’ємними втратами ро-
бочої рідини, показав, що питання 
контролю технічного стану системи 
керування робочого об’єму аксіально-
поршневого гідронасосу не достатньо 
досліджене і являється актуальним в 
наш час.

Метою роботи є - підвищення точ-
ності і зменшення трудомісткості 
контролю технічного стану системи 
кернування робочого об’єму аксіально-
поршневого гідронасоса за рахунок 
розроблення ефективного способу діа-
гностування.

Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити наступні задачі: 

Виключити вплив технічного стану 
насосу підживлення системи керуван-
ня робочого об’єму аксіально-порш-
невого гідронасоса та клапанної ко-
робки аксіально-поршневого гідромо-
тора на технічний стан складових сис-
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теми керування робочого об’єму; 
обґрунтувати діагностичний параметр 
контролю технічного стану системи 
керування робочого об’єму аксіально-
поршневої гідромашини, який з мак-
симальною точністю відображатиме 
технічний стан структурних параме-
трів деталей системи; 

На основі аналізу існуючих способів 
діагностування системи керування ро-
бочого об’єму аксіально-поршневого 
гідронасоса нами розроблено спосіб 
контролю технічного стану системи ке-
рування робочого об’єму, шляхом вимі-
рювання градієнту тиску робочої рідини 
в магістралі керування робочого об’єму 

за часом, від початку закриття запобіж-
ного клапану насоса підживлення до 
моменту відкриття перепускного клапа-
ну клапанної коробки, після миттєвого 
переміщення важеля гідророзподільни-
ка з нейтрального положення до вста-
новленого крайнього, при цьому попе-
редньо на аксіально-поршневий гідро-
насос встановлюють еталонний насос 
підживлення з запобіжним клапаном, а 
на аксіально-поршневий гідромотор 
еталонну клапанну коробку з перепус-
кним клапаном.

Схема системи керування робочого 
об’єму аксіально-поршневого гідрона-
сосу, який випробовується, з елемен-

Рис.1. – Схема системи керування робочого об’єму аксіально-поршневого 
гідронасосу, який випробовується, з елементами для виміру тиску та часу.
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тами для виміру тиску та часу показана 
на рис. 1.

Спосіб працює наступним чином. 
На аксіально-поршневий гідронасос 2 
встановлюють еталонний насос під-
живлення 4 з запобіжним клапаном 5, 
а на аксіально-поршневий гідромотор 
10 еталонну клапанну коробку з пере-
пускним клапаном. Аксіально-
поршневий гідронасос 2, що випробу-
ють, приводять в дію через вал 3, що 
з’єднаний з приводним двигуном, а 
через нього еталонний насос піджив-
лення 4, який одночасно подає робочу 
рідину з баку 1 в гідролінію сервомеха-
нізму 6, та через зворотній клапан 8 до 
нагнітаючої гідролінії 7 і плунжерної 
пари 9 під тиском, який контролюєть-
ся запобіжним клапаном 5. При ней-
тральному положенні важеля керуван-
ня 13 гідророзподільника 12, поворот-
на шайба 16 знаходиться в вертикаль-
ному положенні і плунжерні пари 9 не 
нагнітають робочу рідину до нагнітаю-
чої гідролінії 7. Після миттєвого пере-
міщення важеля 13 гідророзподільни-
ка 12, з нейтрального положення до 
крайнього заданого, робоча рідина на-
гнітається еталонним насосом піджив-
лення 4 по гідролінії сервомеханізму 6 
в гідролінію 14 і далі до сервоциліндру 
15, та тисне на поршень сервоциліндру 
15 і переміщує через нього поворотну 
шайбу 16 на де який кут. Плунжер ка-
чаючого вузла 9 починає здійснювати 
зворотно-поступальний рух і нагнітає 
робочу рідину під тиском через гідро-
лінію 7 до плунжерних пар гідромото-
ру 10, при цьому закривається зворот-
ній клапан 8. Під дією тиску робочої 

рідини плунжерні пари гідромотору 10 
починають сковзати по похилій шайбі 
і передають крутний момент на вихід-
ний вал 11. На початку його обертання 
повністю закривається запобіжний 
клапан 5 і тиск робочої рідини в систе-
мі керування робочого об’єму обмеж-
ується тиском спрацювання перепус-
кного клапану клапанної коробки, 
який контролюється встановленим в 
технологічний отвір прибором 17, що 
контролює час та швидкість падіння 
тиску робочої рідини після миттєвого 
переміщення важеля 13 гідророзпо-
дільника 12 в одне з крайніх положень, 
до початку обертання вихідного вала 
11 гідромотору 10.

Визначений градієнт тиску робочої 
рідини у гідролінії сервомеханізму 6 
являється контролюючим параметром 
технічного стану системи керування 
робочого об’єму аксіально-поршневого 
гідронасосу, який контролюється тис-
ком спрацьовування запобіжного кла-
пана 5 еталонного насоса підживлення 
4, після миттєвого переміщення важе-
ля 13 в одне з крайніх положень, до 
початку обертання вихідного валу 11 
гідромотору 10 і спрацювання пере-
пускного клапану його клапанної ко-
робки. 

Даний спосіб пояснюється графіч-
но на рис.2., де зображено залежність 
тиску робочої рідини в дренажній ма-
гістралі за часом при діагностуванні 
аксіально-поршневої гідромашини за-
пропонованим способом.

Нехай на новому аксіально-
поршневому гідронасосі, за час  
(рис.2), після миттєвого переміщення 
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важеля 13 гідророзподільника 12 в 
одне з крайніх положень, тиск змінив-
ся з величини тиску робочої рідини, 
яка обмежується запобіжним клапа-
ном 5 системи підживлення Pсп , до ве-
личини тиску в системі керування ро-
бочого об’єму, який обмежується спра-
цьовуванням перепускного клапана 
клапанної коробки Pкп , величина , 
буде характеризувати зміну тиску ро-
бочої рідини в системі керування ро-
бочого об’єму аксіально-поршневого 
гідронасосу, яка знаходиться в функці-
ональній залежності від структурних 
параметрів технічного стану деталей 
системи керування робочого об’єму, 
які закладені в його конструкцію і обу-
мовлюють визначені об’ємні витрати. 

Для аксіально-поршневого гідро-
насоса, який був у експлуатації, за час 

1t∆ , після миттєвого переміщення ва-
желя 13 гідророзподільника 12 в одне з 
крайніх положень, тиск змінився з ве-
личини тиску робочої рідини, яка об-
межується запобіжним клапаном 5 

системи підживлення Pсп , до величини 
тиску в системі керування робочого 
об’єму, який обмежується спрацьову-
ванням перепускного клапана клапан-
ної коробки, Pкп , а величина  буде 
характеризувати зміну тиску робочої 
рідини в системі керування робочого 
об’єму аксіально-поршневого гідрона-
сосу, яка знаходиться в функціональ-
ній залежності від об’ємних витрат 
робочої рідини, обумовлених техніч-
ним станом деталей системи керуван-
ня робочого об’єму в залежності від 
умов експлуатації, при цьому градієнт

, а  градієнт тиску робо-
чої рідини в магістралі керування ро-
бочого об’єму за час, після миттєвого 
переміщення важеля 13 гідророзпо-
дільника 12 в одне з крайніх положень, 
становиться основним критерієм в 
аналізі технічного стану деталей систе-
ми керування робочого об’єму 
аксіально-поршневого гідронасоса. 

За величиною xα , для аксіально-
поршневого гідронасоса, який прохо-

Рис. 2 - Залежність зміни тиску робочої рідини в системі керування робочого об’єму 
за часом, після миттєвого переміщення важеля гідророзподільника з нейтрального 
положення до встановленого крайнього.
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дить контроль технічного стану, мож-
ливо зробити висновок про фактич-
ний стан його системи керування ро-
бочого об’єму, величину зношення 
деталей системи керування робочого 
об’єму, які обумовлюють об’ємні ви-
трати робочої рідини і прогнозують 
його залишковий ресурс.

Проведені дослідження з обґрунту-
вання ефективного способу діагносту-
вання технічного стану системи керу-
вання робочого об’єму аксіально-
поршневих гідромашин гідравлічних 
трансмісій мобільних машин дозволя-
ють зробити наступні висновки:

1. Запропонований спосіб діагнос-
тування технічного стану системи 
керування робочого об’єму аксіально-
поршневого гідронасоса, шляхом ви-
мірювання градієнту тиску робочої 
рідини в магістралі керування робо-
чого об’єму за часом, від початку за-
криття запобіжного клапану насоса 
підживлення до моменту відкриття 
перепускного клапану клапанної ко-
робки, після миттєвого переміщення 
важеля гідророзподільника з ней-
трального положення до встановле-
ного крайнього, дає можливість зро-
бити висновок про фактичний стан 
його системи керування робочого 
об’єму, величину зношення деталей 
системи керування робочого об’єму, 
які обумовлюють об’ємні витрати 
робочої рідини і прогнозують його 
залишковий ресурс.

2. Для забезпечення точності діа-
гностування системи керування ро-
бочого об’єму аксіально-поршневого 
гідронасосу попередньо необхідно 

встановити еталонний насос піджив-
лення з запобіжним клапаном, а на 
аксіально-поршневий гідромотор ета-
лонну клапанну коробку з перепус-
кним клапаном.

3. Спосіб зменшує трудомісткість 
контролю технічного стану системи 
керування робочого об’єму на 8%, за 
рахунок виміру градієнту тиску робо-
чої рідини до початку обертання валу 
гідромотору.
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Важлива роль у забезпеченні висо-
кого рівня здоров’я, збільшенні трива-
лості життя, збереженні працездатнос-
ті людини належить харчуванню. Воно 
має задовольняти основні потреби ор-
ганізму людини і відповідати принци-
пам раціонального харчування.

Згідно діючого стандарту, під тер-
міном «раціональне харчування» розу-
міють «харчування споживачів, яке 
організовується з урахуванням фізіо-
логічних потреб у поживних речови-
нах та встановленого режиму харчу-
вання» [1].

В сучасних умовах життя виникає 
необхідність в розробці нових продук-
тів з підвищеною біологічною цінністю 
за рахунок введення в рецептури не-
традиційних інгредієнтів, одним із 
яких є плоди Нони.

Дерево Нони (альтернативна назва 
морінди цитрусолистної (Morinda 
citrifolia)  – із родини маренових, яке 
росте по всьому Південно-Тихо океан-
ському регіону. Рослина невимоглива 
до умов існування  – приживається 
навіть на вулканічних, засолених, вап-
няних ґрунтах і виростає до 7 метрів у 

висоту. Листя рослини з блиском за-
барвлені в темно – зелений колір, цві-
тіння та формування плодів відбува-
ється впродовж року, незалежно від 
сезону. Квітки Ноні  – мініатюрні, бі-
лого забарвлення, з яких поступово 
формуються овальні плоди, форма 
яких нагадує картоплину середніх 
розмірів.

Стиглі плоди Нони білого або 
світло-жовтого кольору – їстівні, але 
їх смак гіркий і зовсім непримітний. 
Плід виділяє різкий аромат, який 
дуже схожий на запах зіпсованого 
сиру. Смак Ноні гіркий і зовсім не-
примітний. Незважаючи на це, плоди 
морінди цитрусолистної входять в 
раціон більшості мешканців тихоо-
кеанських островів. Плоди у свіжому 
вигляді їдять і готують з них страви 
та напої на островах Фіджі, Самоа і 
Раротонга.

Лідером виробництва соку плодів 
Нони вважається компанія Tahitian 
Noni International, яка почала свою ді-
яльність в 1996  році з метою пред-
ставлення споживачам свого ексклю-
зивного продукту  – соку Нони. До 
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складу соку Нони входять виключно 
натуральні інгредієнти  – концентро-
ваний сік плодів Нони поряд з неве-
ликою кількістю виноградного і чор-
ничного соку [3].

Хімічний склад соку Нони містить 
необхідні нутрієнти для правильного 
функціонування організму людини 
[табл.; 3].

Крім того, основними біологічно 
активними речовинами в складі соку 
Нони виступають гіркі глікозиди або 
ірідоіди, які на відміну від поліфенолів 
і флавоноїдів, є більш стійкі до зовніш-
ніх впливів. Тому феномен соку Нони 
полягає в тому, що при необхідній для 
виробництва обробці плодів цілющі 
властивості вихідної сировини повніс-
тю зберігаються [3].

Мета даної роботи  – вивчення 
властивостей соку плодів Нони в 

якості фізіологічно-функціо наль-
ного інгредієнту в технології приго-
тування холодних напоїв. Доцільно 
вводити сік Нони до коктейлів з 
льодом, свіжих фруктових смузі, 
шипучих лимонадів, холодних мо-
лочних шейків, а також його можна 
використовувати у програмі «Де-
токс», яка складається з купажуван-
ня різних соків.

Висновки. На основі аналізу літе-
ратурних даних встановлено, що сік 
Нони містить комплекс цінних по-
живних речовин, завдяки яким сік 
можна розглядати як нову, перспек-
тивну сировину для розробки рецеп-
тур страв і напоїв оздоровчого при-
значення. Доведена доцільність ви-
користання соку Нони в харчових 
раціонах всіх груп населення для 
зміцнення імунітету.

Таблиця  
Вміст поживних речовин в соку з плодів Нони  [3]
Основні харчові 
речовини, г Амінокислоти, мг Мінеральні 

речовини, мг Вітаміни, мг

Сахарози - <0,1 
Жирів - до 0,2 
Золи - 0,2 до 0,3 
Білків - до 0,5 
Клітковини - від 
0,5 до 1,0 
Глюкози - 

Незамінні амінокислоти:
Гістидин - до 6 
Фенілаланін - до 8 
Ізолейцин - від 7 до 11 
Треонін - від 8 до 11 
Лізин - до 11 
Валін - до 22 
Лейцин - граничний вміст 
до 22

Фосфор - від 2,0 
до 7,0 
Магній - від 3,0 
до 12 
Натрій - від 15,0 
до 40,0 
Кальцій - від 20 
до 25 
Калій - до 150 

Групи В - від 0,03 
до 0,1 
Пантотенова 
кислота - 
граничний вміст 
0,5 
Е - до 1,0 
Альфа каротин - 
до 7,0 IU
С - від 3 до 25 

від 3,0 до 4,0
Фруктози - від 3,0 
до 4,0 
Вуглеводів - від 9 
до 11 
рН рівень – 3,5
Вода – 52

Умовно незамінні 
амінокислоти:
Тирозин - до 11 
Цистин - до 11 
Замінні амінокислоти:
Серін - від 9 до 12 
Гліцин - від 10 до 22 
Аланін - від 17 до 33 
Пролін - від 24 до 33 
Аргінін - до 44 
Аспарагінова кислота - 
від 30 до 77

Β-каротин - 
граничний вміст 
22 IU
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Харчування забезпечує організм 
енергією, необхідною для процесів 
життєдіяльності. Відновлення клітин і 
тканин в організмі відбувається за ра-
хунок надходження з їжею пластичних 
речовин – білків, жирів та вуглеводів. 
Крім того, їжа-джерело утворення 
ферментів, гормонів та інших регуля-
торів обміну речовин в організмі[1].

Провідним чинником дефіцитів 
харчування є погіршення його якос-
ті, зокрема недостатнєнадходження 
амінокислот, макро- та мікроелемен-
тів, вітамінів, відсутність яких у ра-
ціонах харчування призводить до по-
рушення обміну речовин, зниження 
працездатності, імунологічної реак-
тивності, наслідком чого є виникнен-
ня численних захворювань. Тому ви-
никає необхідність у розробці нових 
рецептур страв з підвищеною біоло-
гічною цінністю.

Для розширення асортименту про-
дукції оздоровчого призначення роз-
роблено рецептуру смузі з викорис-
танням порошку з ягід асаї.

Ягоди асаї – це плоди пальми роду 
Евтерпа (лат. Euterpe oleracea),що ви-
зрівають на високих пальмах в басейні 

річки Амазонки. Зовні ягоди нагаду-
ють чорницю  – вони круглі, чорно-
фіолетові і блискучі. Всередині знахо-
диться велика кісточка. Смак ягід сво-
єрідний: щось середнє між чорницею 
та ожиною. Післясмак ще більш ціка-
вий – в ньому явно відчуваються шо-
коладні і горіхові нотки з ледь поміт-
ною солонуватістю[2].

Цінні споживні властивості цієї 
ягоди відкриті випадково. В 2004 році 
під час проведення дослідницької ро-
боти в тропічних лісах Амазонки ме-
дики звернули увагу на те, що місцеві 
жителі відрізняються міцним здоров'ям 
і до глибокої старості зберігають висо-
кий життєвий тонус. Вчені звернули 
увагу на те, що жителі багато часу про-
водять під відкритими променями 
сонця, але не страждають шкірними та 
онкологічними захворюваннями[2].

Результати досліджень показали, 
що ці ягоди надзвичайно багаті анти-
оксидантами і мають високу оцінку 
ORAC (здатність поглинати радикали 
кисню), містять вітаміни групи В та 
мікроелементи, які необхідні для змен-
шення запалення і поліпшення енерге-
тичного рівня клітин організму. Ягоди 
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асаї є джерелом вітаміну С, що обу-
мовлює їх властивості і можливості 
щодо поліпшення імунітету людини. 
До складу ягід входять унікальні фі-
тостероли  – речовини, що відповіда-
ють за регуляцію ліпідної активності 
епідермісу і за регенерацію клітин шкі-
ри, а також ціанідин, який не тільки 
перешкоджає розвиток цукрового діа-
бету та ожиріння, але і значно підви-
щує ефективність протиракової тера-
пії. Калорійність 100  г ягід–становить 
750кДж [2].

За рахунок свого хімічного складу 
ягоди асаї відмінно втамовують голод, 
при цьому відчуття ситості зберігаєть-
ся надовго. Крім того,вони нормалізу-
ють діяльність травної системи, при-
скорюють обмінні процеси, процес 
очищення організму від шлаків і ток-

синів і позитивно впливають на про-
цес позбавлення від зайвої ваги.

В порошку ягід асаї міститься уні-
кальний полісахарид під назвою ара-
біногалактан, який надає потужну 
стимулюючу дію на Т-лімфоцити. Цей 
полісахарид активує мієлоїдні кліти-
ни, Т-лімфоцити і підсилюють виро-
блення інтерлейкіну 12, що покращує 
ефективність Т-клітин, посилюючи 
протистояння різних інфекцій. Поро-
шок з ягід асаї містить в собі значну 
кількість фенольних сполук, які ма-
ють протизапальну дію. Завдяки ви-
сокому вмісту рослинних стероїдів і 
кислот значно знижують рівень хо-
лестерину, захищають від аритмії і 
високого тиску, атеросклерозу та іше-
мічної хвороби. Антоціани, що міс-
тяться в порошку асаї протидіють 

Таблиця 1 
Загальний вміст поживних речовин в порошку ягід асаї[3]
Вітаміни/провітаміни мг /100г 
Вітамін С 20,82
Вітамін В3 4,570
Провітамін β – каротин 4,252
Вітамін Е 4,125
Вітамін В12 3,568
Вітамін РР 3,440
Мінеральні речовини
К 550
Са 235
P 190
Mg 170
Na 65,2
Mn 30,7
Fe 8,27
ПНЖК
Омега 6 5,5
Омега 3 4,8
Енергетична цінність/ кДж 750



 95 

Inżynieria i technologia

процесу старіння та стимулюють ре-
генерацію клітин шкіри.

При регулярному вживанні страв, 
до складу яких входить порошок ягід 
асаї, поліпшується травлення, покра-
щується робота сечостатевої, серцево-
судинної систем, а також виводяться 
продукти розпаду і токсини[3].

Загальний вміст поживних речовин 
в порошку ягід асаї представлено в та-
блиці 1 [3].

Порошок ягід асаї фіолетового ко-
льору, має кисло-солодкий смак та за-
пах властивий даному виду ягід.

Даний порошок вносимо до смузі 
для підвищення його біологічної цін-
ності.

Смузі (англ. smoothie, від англ. 
smooth – рівний, гладкий, однорідний, 
м’який) – густий напій, коктейль, мус, 
приготований збиванням в блендері до 
стану пюре натуральних інгредієнтів – 
свіжих або свіжозаморожених фруктів, 
овочів, ягід, молока, йогурту, кефіру, 
морозива, вершків. Також у смузі мо-
жуть додаватися горіхи,порошки фрук-
тові, овочеві чи мюслі [4].

Для приготування смузі «Асаї» по-
трібно:

450мл йогурту натурального;
100г порошку ягід асаї;
300г бананів;
100г ягід чорниці;
50 г меду.
Технологія приготування:
До йогурту додають порошок ягід 

асаї, промиті ягоди чорниці та очище-
ні й нарізані банани. Отриману суміш 
перебивають блендером до утворення 
консистенції густого коктейлю. На-
прикінці збивання додають мед. За ба-
жанням напій можна подавати з 
горіхами і сухофруктами.

Розрахунок інтегрального скору 
(вітамінів та мінеральних речовин) 
смузі «Асаї» для дітей підліткового 
віку зазначено в таблиці 2.

Таким чином, добова потреба для 
дітей підліткового віку у вітаміні Е ста-
новить 132,5%, у вітаміні РР-34,5%, у 
аскорбіновій кислоті-15,25%. Забезпе-
чує вмістом заліза на 93,1%, магнію-
5,69%, кальцію-3,25%.

Висновки:Отже, розроблена рецеп-
тура смузі «Асаї» з додаванням порош-
ку ягід асаї в якості функціонального 
інгредієнта. Розрахунок інтегрального 
скору показав, що вміст вітаміну Е в 

Таблиця 2 
Розрахунок інтегрального скору смузі «Асаї»

Харчова 
речовина

Добова 
потреба,мг

Вміст в смузі «Асаї» Інтегральний скор 
250 г смузі «Асаї», % 

1000 г 250 г
Вітамін С 100 61 15,25 15,25
Вітамін Е 10 53 13,25 132,5
Вітамін РР 20 27,5 6,9 34,5
Са 800 104 26 3,25
Mg 400 91 22,75 5,69
Fe 16 59,5 14,9 93,1
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страві повністю задовольняє добову 
потребу для дітей підліткового віку. 
Вміст заліза в одній порції напою ста-
новить 93% від добової норми. На 
основі проаналізованих літературних 
даних та опрацьованого матеріалу 
раціонально вносити порошок ягід 
асаї до смузі,так як він містить велику 
кількість антиоксидантів, вітамінів, 
поживних речовин та харчових воло-
кон, а це сприяє виведенню токсинів, 
зміцненню імунної системи організму, 
поліпшенню роботи серця і зниження 
рівня холестерину в крові.
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The pace of modern life dictates its 
own rules: lifelong learning is a vital part 
of gaining maturity and total intelligence. 
As information technologies are confi-
dently and constantly submerging into 
our lives, not only books and lectures but 
online courses and remote studying play 
significant role in everybody non-stop-
ping educational activities.

Typical online course platform com-
prises a list of available topics to learn spit 
by categories. Courses could be divided 
by complexity and describe different field 
of the topic. Each course consists of video 
material where lector provides listeners 
with a material. As a sign of a good taste 
following video has a transcript attached 
to let people with disabilities be capable of 
learning the material. Video presenting is 
not the only way to share knowledge. 
There are also many others sources, 
namely: presentations, skype meetings 
and conventional texts with formulas, im-
ages and spreadsheets. Course might con-
sist of different modules, connected with 
common area usually ending with a test 
which may have classic representation 
with multiple options or more interactive 

one, for instance with detailed answer.
The architectural design of the educa-

tional applications may differ from one to 
another. At present, two common web ap-
plication development approaches could 
be chosen, namely: Monolith Application 
Architecture, Microservice Application 
Architecture.

In software engineering, a monolithic 
application describes a single-tiered soft-
ware application where the user interface 
and data access code are combined into a 
single program from a single platform.

Monolithic application leverages the 
advantage of simple multicomponent 
communication within the project. Inside 
following application user interface, busi-
ness logic, storing data and transaction 
executions are performed inside entire 
environment which in its turn decreases 
costs of supporting the application; term 
‘Modularity’ is not applied to designing 
following application. In addition, mono-
lith applications could be cheaply hori-
zontally scaled which means adding new 
instance of the application in back of the 
load-balancer. Apart from that Monolith 
application is easy to add new functional-
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ity to see immediate results because of 
code base coherency.

Using stated approach, education plat-
form could be deployed with one artifact 
that could contain multiple modules re-
sponsible for application security, con-
nected with the repositories, services and 
controllers; tests calculation framework, 
web facet containing pages, scripts and 
styles; application database could be lo-
cated on the same instance and contain 
information about users, categories, tests, 
material text, course details and other 
entities of the application. Miscellaneous 
media such as videos, audio and presenta-
tion could be located on the file system of 
the same instance.

Growing of Monolithic application 
eventually leads to increasing complicacy 
of developing new features and delivering 
the product as well. Rising build time, 
chained component dependencies enlarge 
application maintaining; failure of the 
component entails the loss of workability 
of the entire system.  In addition, 
developing application is restricted by 
technology stack which was chosen at the 
initial phase of project life.

Another way of building robust appli-
cation is Microservices. This term is a 
variant of the service-oriented architec-
ture (SOA) architectural style that struc-
tures an application as a collection of 
loosely coupled services. In a microser-
vices architecture, services should be fine-
grained and the protocols should be light-
weight. Developing applications in the 
following way decouples entire applica-
tion coherence. Since application can 
consist of multiple components which 

might contain completely different goal 
and business logic, extracting it into sepa-
rate ones makes stated architecture more 
flexible. Since multiple services have com-
mon application public interface (API), 
implementation boundaries are erased as 
well as technology stack. For instance, 
one service could be implemented using.
NET solutions because of intense using of 
Microsoft Office product while another 
service uses Python programming lan-
guage leveraging desirable machine learn-
ing frameworks. Decoupling different ap-
plication constituents leads to using inter-
communication capabilities where light-
weight data transfer protocol is used with 
minimum or no additional logic inside. In 
particular, Microservices architecture of-
fers REST protocol in contradiction to 
Enterpise Service Bus (ESB) which could 
contain significant business logic in the 
transfer protocol mechanism. Moreover, 
discussing architecture provides the solu-
tion with stress resistance which means 
that application can remain workable in 
case one of the components crashes due 
to different reasons.

Using stated approach there could be 
allocated multiple instances per each 
atomic education portal part: user set-
tings service which could be accumulated 
user-related work, in particular CRUD 
operations, test calculation service, course 
service etc. Each service would work as 
standalone application with its own re-
positories and service classes, database. 
There could be no media service at all – 
education application could use 3rd – par-
ty service for storing corresponding video, 
audio and other resources for studying, 
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for instance Amazon Web Services solu-
tions. There could be UI component ser-
vice which requests other services to dis-
play education system for the user. For 
this purposes a Single page application 
(SPA) could be used, such as Angular.

However, Microservice architecture 
has its own drawbacks. Intensive commu-
nication between services might slow 
down general application responsiveness. 
Furthermore, from the monolithic per-
spective, software engineers have to get 
much better at handling deployment, test-
ing, and monitoring the application since 

distributed system imposes resource costs 
to support the system. Finally, executing 
databases transactions is difficult in im-
plementation and can cause to additional 
system resource costs.
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При действии лазерного луча на 
многослойный микробиологический 
материал, вследствие особенностей 
электронно-лучевого воздействия и 
неоднородной, многослойной струк-
туры микробиоматериала происходит 
неоднородный нагрев последнего, что 
ведет к травмируемости. Для обеспе-
чения процесса лазерного деления ми-
кробиоматериала с уменьшением его 
термической травмируемости, на эта-
пе построения и реализаций расчет-
ных и прикладных оптимизационных 
математических моделей, необходимо 
учитывать неоднородную, многослой-
ную структуру микробиоматериала и 
технические параметры электронно-
лучевого воздействия. К таким пара-
метрам относятся в частности: плот-
ность, теплоемкость, теплопрово-
дность и толщина слоев микробиоло-
гического материала, допустимые 
температуры нагрева слоев, длитель-
ность действия и другие параметры.

В докладе рассмотрим один из воз-
можных подходов к разработке специ-
ализированных моделирующих вы-
числительных устройств, позволяю-
щих повысить эффективность (по точ-

ности, затратам времени и памяти) 
решения оптимизационных задач тех-
нологического процесса лазерного де-
ления многослойных микробиологи-
ческих материалов. А это, в свою оче-
редь, даст возможность получения ап-
паратных средств для автоматизации 
процесса исследования расчетных и 
прикладных оптимизационных мате-
матических моделей и, как следствие 
этого, повышения качества технологи-
ческого процесса лазерного деления 
микробиоматериала, например, по 
дифференциальному или интеграль-
ному критериям жизнеспособности 
сегментируемых частей, рассмотрен-
ных в работах [1, 2].

Научная актуальность исследова-
ний отмечена в работах [3 – 7]. Одна-
ко, в работах [3 – 5] основной упор де-
лается не на биологические, а на тепло-
физические, механические, экологиче-
ские и другие системы, содержащие 
подвижные локальные или дискрет-
ные источники соответствующих фи-
зических полей. Процесс математиче-
ского моделирования действия лазер-
ного луча на многослойные микробио-
логические материалы отличается от 
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математического моделирования си-
стем, рассмотренных в работах [3 – 5], 
построением расчетных и прикладных 
оптимизационных математических 
моделей, их численной и программно-
аппаратной реализациями.

В работах [6, 7] эмбрион рассматри-
вается как однородный микробиоло-
гический объект с усредненными зна-
чениями теплофизических параме-
тров. Такое предположение ведет к 
получению усредненной температуры 
лазерного нагрева эмбриона, а значит 
к повышению термической травмируе-
мости последнего за счет отсутствия 
контроля допустимой температуры в 
каждом слое эмбриона.

Учет особенностей лазерного воз-
действия на микробиологические ма-
териалы и их неоднородной, много-
слойной структуры, позволит обосно-
вано осуществить выбор численных 
методов и программно-аппаратных 
средств для реализации прикладных 
оптимизационных математических 
моделей. Это, в свою очередь, даст воз-
можность повысить качество лазерно-
го деления микробиологического ма-
териала, по критерию жизнеспособно-
сти сегментируемых частей [1].

Дадим характеристику основных 
блоков, необходимых для аппаратной 
реализации основной оптимизацион-
ной задачи, приведённой в работах 
[1,  2]. Для подготовки исходных дан-
ных о стадии развития, структуре и 
геометрических характеристиках ми-
кробиологического материала необхо-
дим микроскоп подключенный к теле-
визионной камере, сигналы которой 

поступают на вход ПЭВМ. Это даёт 
возможность получить необходимую 
исходную информацию для выполне-
ния процедур моделирования и поис-
кового вычислительного процесса. 
Кроме того, на основе этих данных с 
помощью программы «Трассировка» 
[8] определяется множество допусти-
мых траекторий перемещения источ-
ника лазерного луча, т.е. пятна при те-
пловом воздействии на микробиоло-
гический материал.

Необходимо также включить в ап-
паратные средства блоки, моделирую-
щие спектр соответствующих краевых 
задач уравнений теплопроводности 
для микробиологического материала. 
Причём для процедуры реализации 
краевых задач и значительного сокра-
щения временных затрат, по сравне-
нию с ПЭВМ, целесообразно исполь-
зовать аналоговые или аналого-
цифровые (гибридные) сеточные про-
цессоры с переменной структурой и 
параметрами. Применение аналоговых 
сеточных процессоров позволит прак-
тически мгновенно осуществить реа-
лизацию сколь угодно сложной крае-
вой задачи. А это даёт возможность 
свести к минимуму время решения со-
ответствующей краевой задачи на 
каждой итерации процесса поиска па-
раметров теплового воздействия. При 
этом время реализации этапа решения 
краевой задачи будет определяться в 
основном только временем ввода ис-
ходной информации и подготовкой 
устройства к работе.

Для реализации процедуры задания 
исходных параметров теплового воз-
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действия целесообразно использовать 
соответствующие способы [9] и устрой-
ства [8], для определения размера об-
ласти многослойного микробиологиче-
ского материала, интенсивности лазер-
ного источника, т.е. пятна, энергии те-
плового воздействия, местоположения 
пятна лазера, скорости перемещения 
пятна лазера по микробиологическому 
материалу, плотности теплового воз-
действия, диаметра пятна.

Для оценки параметров на их до-
пустимость, приведенной в работе [2], 
целесообразно предусмотреть наличие 
блока сравнения значений темпера-
турного поля микробиологического 
материала в исследуемой точке в дан-
ный момент времени и заданного до-
пустимого значения.

Кроме того, целесообразно преду-
смотреть связь между блоком сравне-
ния и блоком расчёта параметров. По 
этой связи сигнал величины рассогла-
сования между полученными на сеточ-
ной модели значениями температур-
ного поля и заданным допустимым 
значением поступит на вход блока рас-
чёта параметров. В зависимости от 
этого сигнала принимается решение о 
допустимости параметров, получен-
ных на данной итерации или их недо-
пустимости.

Для реализации процедуры поиска 
рациональных значений искомых па-
раметров теплового воздействия, на 
множестве допустимых, целесообраз-
но использовать блоки, реализующие 
поисковые методы оптимизации.

Для реализации на программно-
аппаратном уровне заключительной 

операции, оценки жизнеспособности 
частей микробиологического материа-
ла, целесообразно привлечь известные 
способы и устройства, например, при-
ведённые в работе [10].

Проведенные исследования позво-
лят автоматизировать процесс реали-
зации прикладных оптимизационных 
математических моделей и, как след-
ствие этого, существенно сократить на 
каждой итерации время решения кра-
евых задач уравнений теплопроводно-
сти, что даст возможность повысить 
точность решения всей задачи поиска 
параметров лазера, действующего на 
многослойный микробиологический 
материал.
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Каждая подключённая к сети Ин-
тернет система непроизвольно пред-
ставляет внутреннюю информацию о 
своей организации, которая может 
быть использована для разработки це-
левой атаки. В зависимости от источ-
ника таких данных, информация мо-
жет относиться к компонентам, кото-
рые используются в физической ин-
фраструктуре, активам организации, 
процессов управления или иерархии 
работников.

Пассивный метод сбора информа-
ции характерен тем, что его этапы не-
возможно обнаружить, т.к. на практи-
ке они не вызывают никаких подозре-
ний, при этом фактически невозможно 
определение узла, с которого прово-
дится пассивный сбор информации.

При помощи пассивного метода 
сбора информации часто можно со-
ставить приблизительную карту узлов 
внешнего периметра с предположени-
ями об их ролях, собрать дополнитель-
ную информацию об организации, 

контактную информацию о сотрудни-
ках и много другой полезной инфор-
мации для атакующего организацию 
злоумышленника [1].

В большинстве случаев, большая 
часть этой информации относится к 
топологии сети организации и видов 
сервисов в ней. Это позволяет злоу-
мышленнику наметить цели для даль-
нейших атак. Кроме того, сбор инфор-
мации, которая касается конкретных 
сотрудников (в частности администра-
тивного персонала) может быть актив-
но использован в атаках с использова-
нием методов социальной инженерии.

Важным аспектом сбора информа-
ции является её открытый доступ через 
Интернет. Следовательно, доступ к ин-
формации становится независимым от 
ресурсов организации и, соответствен-
но, к ней может «анонимно» обратиться 
злоумышленник. Процессы выявления 
источников информации, как правило, 
очень простые. Действительно, большое 
число инструментов или уже встроены в 
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самые популярные операционные систе-
мы, или находятся в свободном доступе 
на различных веб-сайтах.

В зависимости от источника ин-
формации, легко может быть получена 
такая информация, как текущие вер-
сии установленных обновлений и пат-
чей, топология внутренней сети или 
данные относительно учётных записей 
пользователе.

Основные процессы поиска инфор-
мации предусматривают использова-
ние таких Интернет-ресурсов и источ-
ников:

• базы данных Интернет. Информа-
ция относительно IP–адресов;

• доменная система имён. Информа-
ция относительно узлов;

• поисковые системы. Информация 
об организации и ее сотрудниках;

• системы электронной почты. Ин-
формация, которая содержится в по-
чтовых сообщениях;

• соглашение о присвоении имён по-
зволяет различить версии приложения 
процесса по мере того как оно прохо-
дит этапы обновления, развёртывания 
и архивирования [2];

• анализ сайта – публично доступная 
информация, которая может представ-
лять риск для безопасности системы.

Методы, которые используются для 
выявления утечки информации, как 
правило, называют «методами защиты 
от пассивного сбора информации» – и 
они играют жизненно важную роль в 
любом тесте на проникновение или 
оценке безопасности.

Выделим некоторые аспекты защи-
ты от пассивного сбора информации:

• выбор провайдера. Для большин-
ства организаций, почти вся информа-
цией, которая касается сети, вносится, 
контролируется и изменяется мест-
ным провайдером Интернет. Должно 
быть ясно, придерживаются ли они 
методов наиболее успешной практики 
обеспечения безопасности и могут ли 
какие-то опубликованные ими данные 
представлять будущую угрозу безопас-
ности вашей организации;

• реальные имена. Лучше не исполь-
зовать настоящие имена и адреса элек-
тронной почты в регистрационных 
данных. Реальные имена могут быть 
использованы для атак методами со-
циальной инженерии или с использо-
ванием автоматизированного подбора 
паролей;

• трансфер зоны DNS. Трансфер зоны 
является простым способом получе-
ния полной информации обо всем до-
мене от одного сервера DNS. Трансфер 
зоны должен быть разрешён только 
между известными и доверенными си-
стемами;

• определение имени по IP–адресу. 
Зная блок IP-адресов, связанных с ор-
ганизацией, имеется возможность по-
лучить все имена узлов простым об-
ратным поиском в DNS. Обратный за-
прос к DNS должен быть разрешён 
только узлам или сервисам, которым 
действительно это необходимо;

• кэширование контента. Где есть 
возможность, необходимо отслежи-
вать, чтобы на всех страницах веб-
сайта организации были соответству-
ющие целевые теги, которые ограни-
чивают постороннее кэширование;
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• публично размещённые сведения. 
Важно периодически проверять пу-
блично доступные ресурсы на отсут-
ствие на них несанкционированно 
размещённых данных;

• внутренние IP–адреса, которые по-
пали в заголовки электронной почты, 
могут помочь злоумышленнику полу-
чить информацию относительно 
маршрутизации в сети организации;

• отметки почтовых серверов SMTP. 
Обычно, каждый почтовый сервер, ко-
торый обрабатывает лист, добавляет в 
заголовок письма информацию о себе. 
Эти отметки могут включать всю исто-
рию маршрутизации электронного со-
общения. Организациям следует обе-
спечить удаление такой информации 
при прохождении последнего сервера 
перед оправлением письма из сети.

Пассивный сбор информации яв-
ляется важным этапом для злоумыш-
ленника во время планирования и 

подготовки атаки на определённую 
организацию. Поэтому понимание 
способов сбора информации из от-
крытых источников, путей утечки 
конфиденциальной информации об 
организации, персонале, учётных за-
писях, используемом аппаратном и 
программном обеспечении и спосо-
бов противодействия этим утечкам 
помогает защитить организацию от 
возможных атак.
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У сучасному розумінні інформацій-
на освітня технологія  – це педагогічна 
технологія, яка використовує спеціаль-
ні способи, програмні та технічні засо-
би (кіно-, відео-, аудіозасоби, комп’ю-
тери, телекомунікаційні мережі) для 
роботи з інформацією. Узагальнено, 
основні інформаційні технології, що 
використовуються в процесі викладан-
ня можна поділити на три категорії:

• інтерактивні (аудіовізуальні 
носії);

• комп’ютерне навчання (включаю-
чи засоби мультимедіа);

• засоби телекомунікації (відеокон-
ференції, форуми тощо)

Використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) не зво-
диться до простої заміни «паперових» 
носіїв інформації електронними. 
Інфор ма ційно-комунікаційні техноло-
гії дають можливість поєднувати про-
цеси вивчення, закріплення і контролю 
засвоєння навчального матеріалу, які 

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА 
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Анотація.
Досвід інноваційної діяльності українських вищих навчальних закладів під-

тверджує їх здатність адаптуватися до вимог ринку і випускати інноваційну 
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за традиційного навчання частіше 
всього є розірваними. Інформаційні 
технології дають можливість у більшій 
мірі індивідуалізувати процес навчан-
ня, зменшуючи фронтальні види робіт 
і збільшуючи частку індивідуально-
групових форм і методів навчання. 
Також інформаційні технології сприя-
ють підвищенню мотивації до навчан-
ня, розвитку креативного мислення, 
дозволяють економити навчальний 
час; інтерактивність і мультимедійна 
наочність сприяє кращому представ-
ленню, і, відповідно, кращому засвоєн-
ню інформації.

Разом з тим, інформаційно-
комунікаційні технології не витісняють 
традиційні методи і прийоми, вони до-
зволяють наблизити методику навчан-
ня до вимог сьогодення. З цією метою 
здійснюється розширення викори-
стання в освітній галузі нових 
інформаційних освітніх технологій, 
які базуються на сучасній комп’ютерній 
базі, нових інтерактивних методах: 
комп’ютерні навчальні програми, 
технічні засоби навчання на базі аудіо-
відеотехніки, дистанційні засоби на-
вчання, телеконференції тощо.

Актуальність інформаційних 
освітніх технологій зумовлена тим, що 
вони вдосконалюють систему освіти і 
роблять ефективнішим навчальний 
процес. Сьогодні найбільше розпов-
сюдження отримали комп’ютерні 
навчальні програми, зокрема, 
комп’ютерні підручники, діагностично-
тестові системи, лабораторні комплек-
си, експертні системи, бази даних, 
консультаційно-інформаційні систе-

ми, прикладні програми, які забезпе-
чують обробку інформації.

Між тим, провідні світові тенденції 
активізації аудиторної роботи 
студентів за рахунок використання 
ІКТ на сьогодні зароджуються в 
лабораторіях та формуються у 
провідних університетах світу. Вихо-
дячи з цього, можна визначити дві 
групи тенденцій: сформовані сучасні 
та перспективні, тобто які на сьогодні 
лише формуються – тенденції майбут-
нього.

Основні сучасні світові тенденції 
активізації аудиторної роботи 
студентів за рахунок використання 
ІКТ:

Розширення можливостей вико-
ристання змішаного навчання 
(Blended Learning) за рахунок всебіч-
ного (як поза межами аудиторії, так і 
на аудиторних зайняттях) використан-
ня соціальних мереж та вебсервісів. 
Так, наприклад студенти університе-
тів Berkley, Stanford, MIT мають мож-
ливість залучатися до аудиторних за-
нять групи за допомогою веб-
підключень (вебінари), фізично не зна-
ходячись в аудиторії, або спілкуватися 
за допомогою проведення відеоконфе-
ренцій з використанням Google+ 
hangout. Практично у всіх провідних 
університетах світу під час проведен-
ня аудиторних занять активно вико-
ристовуються Facebook та Twitter для 
забезпечення продуктивної дискусії, 
підвищення рівня взаємодії в межах 
студентського колективу. Це особливо 
актуально при проведенні занять в 
аудиторіях з великою кількістю сту-
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дентів, де відсутня можливість вислу-
хати думку кожного під час проведен-
ня інтерактивних занять. За рахунок 
використання можливостей даних ме-
реж кожен студент має спроможний 
прийняти участь в розв’язанні по-
ставлених питань шляхом здійснення 
записів з поясненнями та постановки 
питань через Facebook та Twitter, що 
відображається на екрані, отже ця ін-
формація стає загальнодоступною, ві-
дображає активність студента та 
сприяє творчому пошуку.

Активізація Backchannel  – інтер-
активне спілкування під час аудитор-
них занять за допомогою смартфонів 
та ноутбуків. Активізує процес взає-
модії в аудиторії під час проведення 
семінарів, лекцій, презентацій. З роз-
витком соціальних засобів масової ін-
формації, зокрема Twitter та блоги, 
backchannel забезпечує документацію 
таких подій, як, наприклад, конференц-
сесії, щоб студенти мали можливість 
не тільки приймати практичну участь, 
але й продовжувати навчатися після 
закінчення аудиторної роботи.

Використання мобільних засобів 
зв’язку. iPad та Alt-Tablets активно ви-
користовуються не тільки у дистан-
ційній, але й в аудиторній роботі. 
Планшети під час аудиторної роботи 
використовуються для пошуку в інтер-
неті необхідної інформації та з метою 
коллаборації, а за рахунок спеціальних 
додатків та веб-сервісів мобільні при-
строї використовуються для здійснен-
ня опитувань (тобто за необхідності 
вони використовуються як «клікери»).

Створена Аpple програма iBooks 

Author – є безкоштовним доступним 
інструментом, за допомогою якого 
швидко створюється інтерактивний 
навчальний контент, отже як викла-
дачі, так і студенти мають можливість 
самостійно створювати та використо-
вувати як в аудиторії, так і поза її меж-
ами, інтерактивний навчальний кон-
тент.

Спеціальні додатки iWork для iPad: 
Pages, Keynote і Numbersi, Movie і 
GarageBand дозволяють створювати 
професійні документи, таблиці пре-
зентації, записувати аудіо та відео. Ви-
користання функції дублювання відео 
в аудиторній роботі дозволяє викорис-
товувати освітні додатки до для iPad, 
фільмы, видео- та інші матеріали. Но-
вий додаток iTunes U дозволяє студен-
там працювати із завданнями та отри-
мати доступ до найбільшого в світі 
(більш ніж 500  000  джерел) інтернет-
каталога безкоштовних лекцій, відео-
матеріалів, підручників тощо. Сотні 
університетів та інших навчальних за-
кладів публікують свої матеріали в 
iTunes U. Серед них Лондонська школа 
економіки, Кембрідж, Оксфорд та інші 
організації, як наприклад, Публічна 
бібліотека Нью-Йорка.

Комплексне використання інтер-
активних засобів навчання. Комплекс 
апаратних засобів, необхідних для за-
безпечення інтерактивного навчання, 
як правило, складається з комп’ютера, 
інтерактивної дошки, мультимедійно-
го проектора та пристроїв зв’язку 
(Веб-камера, система передачі даних, 
адаптер тощо). До складу комплексу 
може також входити пристрій тактиль-
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ного введення даних (інтерактивний 
безпровідний планшет; інтерактивний 
рідино-кристалічний дисплей (інтер-
активна графічна панель), об’єднуючий 
в собі функції монітора і цифрового 
планшета; система інтерактивного 
опитування  – пульти, безпровідні мі-
крофонні системи) і система звукового 
супроводу. 

Інтерактивні електронні дошки ви-
користовують, як правило для відо-
браження візуальної та інтерактивної 
інформації, для колективної співпраці 
та відображення її результатів, за до-
помогою інтерактивних безпровідних 
планшетів студенти можуть відповіда-
ти на запитання викладача, ставити 
свої запитання, брати участь в процесі 
обговорення. Таким чином, між ви-
кладачем і студентами виникає інтер-
активний діалог, що значно підвищує 
рівень сприйняття і розуміння матері-
алів заняття. Якщо студент працює 
біля дошки, то викладач може вільно 
переміщатися по аудиторії і вносити 
корективи за допомогою безпровідно-
го планшета.

Для великих аудиторій, як правило, 
застосовують інтерактивний рідино-
кристалічний дисплей, який об’єднує в 
собі функції монітора і цифрового 
планшета. Для контролю знань вико-
ристовують безпровідні пульти. Під 
час заняття викладач ставить запитан-
ня, а студенти відповідають на них 
простим натисненням на кнопки пуль-
та. Результати опитування зберігають-
ся і відображаються в режимі реально-
го часу. Після закінчення заняття ре-
зультати опитування можна експорту-

вати в MS Excel або інший програмний 
продукт і проводити аналіз.

Використання безпровідних мікро-
фонних систем дозволяє студентам 
чути викладача, що сприяє концентра-
ції уваги на занятті, підвищує ефек-
тивність процесу навчання.

Всі компоненти, які входять до 
складу комплексу апаратних засобів 
можуть працювати як єдине ціле, так і 
незалежно один від одного.

Практично у всіх провідних універ-
ситетах світового класу активно вико-
ристовують саме комплекси інтерак-
тивних засобів навчання. Використан-
ня їх у процесі навчання дозволяє зна-
чно підвищити рівень взаємодії між 
викладачем і студентом. Однак, педа-
гогічно доцільним, дидактично об-
ґрунтованим є застосування сучасних 
засобів навчання тільки тоді, коли ви-
кладач знає особливості засобу на-
вчання, має навички управління цим 
засобом. Наприклад в Мічиганському 
университеті функціонує Центр по до-
слідженням в галузі навчання та ви-
кладання (CRLT), який здійснює не 
лише дослідження, але й надає допо-
могу та організує навчання виклада-
чів.  

Центр навчання университету Ван-
дербільта надає викладачам рекомен-
дації по використанню ІКТ на основі 
проведення досліджень щодо ефектив-
ності їх впливу на студентську аудито-
рію. Надає допомогу своїм викладачам 
й Центр викладання та навчання 
Стендфорського університету.

Gamification: використання се-
рьозних ігор, симуляцій та віртуаль-
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них світів. Як вважають розробники, 
головна причина популярності бізнес-
симуляций, полягає в тому, що вони 
можуть навчити тим речам, які не 
можна опанувати за допомогою лек-
цій, кейсів чи, навіть, відвідування ре-
альних компаній. В іграх студенти по-
ринають у неоднозначні та (або) су-
перечливі ситуації, що змушують їх 
мислити стратегічно, приймати важ-
ливі рішення та відразу бачити наслід-
ки власних дій, а, отже, вчитися «на 
власних помилках». В різних навчаль-
них закладах використовують симуля-
ції та ігри за певної тематичної спря-
мованості: політичні, економічні, еко-
логічні тощо. Так, наприклад, медичні 
ігри (MedGames) використовуються 
для навчання лікарів, медперсоналу. 
Вони потрібні для закріплення на 
практиці вивченого в теорії. Замість 
реальних пацієнтів з плоті і крові, у 
них тренуються на комп’ютерних мо-
делях, максимально наближених до ре-
альності.

Серед освітніх ігор (Education 
Games) в провідних університетах сві-
ту найчастіше використовують: 
(Education Games): IBM INNOV8 2  є 
інтерактивною тривимірною навчаль-
ною грою, мета якої  – показати 
взаємозв’язки і можливості ефектив-
ної взаємодії між командами ІТ-
спеціалистов і керівниками бізнес-
напрямів в організації. Гра Nnov8 при-
значена для доповнення таких учбових 
курсів, як Управління бізнес-
процесами, Корпоративна стратегія, 
Управління операціями і Управління 
інформаційними технологіями.

Ці ігри доступні через IBM 
Academic Initiative – програму, що про-
понує коледжам і університетам широ-
кий спектр освітніх засобів і методик 
для застосування у навчанні ІТ-
дисциплінам. Освітні установи, що бе-
руть участь у цій програмі, дістають 
вільний доступ до програмного забез-
печення IBM, апаратних засобів (що 
надається зі знижкою), навчальних ма-
теріалів, учбових курсів і тренуваль-
них методик. До програми IBM 
Academic Initiative уже приєдналися 
близько 3000 університетів світу.

  Віртуальні світи (Virtual Worlds) 
надають середовище, яке використову-
ють для різних цілей, у тому числі для 
створення ігор, проведення віртуаль-
них лекцій і співпраці. Найбільшими 
віртуальними світами є Second Life, 
Active Worlds, Kaneva, Smallworlds, 
Onverse, BlueMars. Свої острови (3D 
локації) у SecondLife мають 53 універ-
ситети, включаючи Standford, MIT, 
Harvard, Cambridge, Illinois, Cornell 
university, Princeton, California Institute 
of Technology, Drexel University і ряд 
інших провідних університетів світу.

Університети використовують вір-
туальні світи для: проведення онлайн-
конференцій, дистанційної колабора-
ції між університетами, проведення 
онлайн-лекцій, семінарів і тренінгів 
створення мультиплеєрних освітніх 
ігор. Так, наприклад, біля 80 % універ-
ситетів Великобританії використову-
ють віртуальні світи в навчальному 
процесі.

Найбільш активно симуляції на 
основі візуалізації використовуються у 
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Стендфорському університеті. Так, на-
приклад, професор археології Джон 
Рік започаткував проект, який дозво-
ляє студентам переглядати лабіринт 
його археологічних розкопок як вірту-
альні панорами реальності.

Всі вищезазначені засоби 
Gamification є потужним інструмен-
том навчання,  доповненням до існую-
чих дистанційних курсів, а іноді й по-
вною заміною їх, оскільки: забезпечу-
ють мотивацію; пропонують різні за-
соби симуляцій як імітації реальної 
діяльності; поєднують різні етапи 
отримання досвіду. Вони нерідко без-
коштовні для академічного викорис-
тання, а отже, можуть бути апробовані 
з мінімальним ризиком у навчальному 
процесі.

Найновітнішими тенденціями, 
щодо процесів які сьогодні тільки пе-
реходять з лаборатій університетів та 
компаній у освітній простір, є:

Використання доповненої реаль-
ності (Augmented Reality) в освітніх за-
кладах переважно медичного та техніч-
ного профілю. Так, наприклад, Масса-
чусетському технологічному інституті 
в рамках MIT Teacher Education Program 
студенти взаємодіють, перебуваючи в 
реальних умовах за допомогою GPS об-
ладнання. В Колумбійському універси-
теті також активно використовується 
доповнена реальність.

Використання так званих просто-
рових операційних середовищ 
(«spatial operating enviroments»), що 
дозволяють проводити колективну ро-
боту поєднуючи об’єкти реального та 
віртуальних світів (наявне жестове 

управління). Яскравим прикладом є 
G-speak платформа, розробка якої 
була розпочата в Массачусетському 
технологічному інституті в «MIT media 
lab». Вона надає можливість колектив-
ної роботи з використанням жестових 
інтерфейсів. В дослідницькій лабора-
торії візуалізації при Іллінойському 
університеті використовується власна 
розробка CAVE з використанням 3D- 
зображення на всі стіни аудиторії та 
керуванням системою за допомогою 
жестів (рухів). CAVE та G-speak є до-
сить дорогими системами спеціально 
розробленими для коллаборації. До-
ступність Microsoft Kinnect та про-
грамного забезпечення для неї (освітні 
додатки, до якої розробляються у ряді 
університетів, у тому числі у лаборато-
рії Массачусетського технологічного 
університету та інших технічних засо-
бів для забезпечення жестових інтер-
фейсів призвела до створення дешевих 
аналогів G-speak різними компаніями 
та університетами.

Висновки. Інновація нині розгля-
дається як продукт винятково науко-
вого дослідження або технології. Ре-
зультат інноваційної діяльності нині 
залежить від організаційних, соціаль-
них, економічних та інших чинників. 
Отже, природа інновації змінюється, 
власне як і сама економіка, що претен-
дує нині на статус економіки знань. 
Сьогоднішня соціальна вимога до уні-
верситетів – бути не тільки більш ди-
намічними і «гнучкими», а й більш 
відкритими системами, а це означає, 
що вищим навчальним закладам необ-
хідно більш точно і активно позиціо-
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нувати свій внесок в інноваційний 
процес і соціальний розвиток.
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An architectural style, sometimes 
called an architectural pattern, is a set of 
principles– a coarse grained pattern that 
provides an abstract framework for a fam-
ily of systems. An architectural style im-
proves partitioning and promotes design 
reuse by providing solutions to frequently 
recurring problems. Many factors will in-
fluence the architectural styles to choose. 
These factors include the capacity of orga-
nization for design and implementation; 
the capabilities and experience of devel-
opers; and infrastructure and organiza-
tional constraints. There are many popu-
lar styles with their pros and cons, and 
each of them was designed to be used in 
different situations[2]. Let’s look into 
those styles closer.

Client/Server[3]. Segregates the sys-
tem into two applications, where the cli-
ent makes requests to the server. In many 
cases, the server is a database with appli-
cation logic represented as stored proce-
dures.

Component-Based Architecture. De-
composes application design into reus-
able functional or logical components 
that expose well-defined communication 
interfaces.

Domain Driven Design[1]. An object-
oriented architectural style focused on 
modeling a business domain and defining 
business objects based on entities within 
the business domain.

Layered Architecture. Partitions the 
concerns of the application into stacked 
groups (layers).

Message Bus. An architecture style that 
prescribes use of a software system that can 
receive and send messages using one or 
more communication channels, so that ap-
plications can interact without needing to 
know specific details about each other.

N-Tier / 3-Tier. Segregates functional-
ity into separate segments in much the 
same way as the layered style, but with 
each segment being a tier located on a 
physically separate computer.

CHOOSING ARCHITECTURE STYLE FOR SYSTEMS 
WITH WEB-, ANDROID-CLIENTS AND A DEDICATED SERVER

Bezditnyi A.
Kharkiv National University of Radioelectronics

From year to year programming is becomes more popular. It is used in many scopes in 
our life. We are trying to create systems that will help us to work more effectively and 
faster. And everyone wants to implement the most extensible, reusable, flexible and 
loosely coupled application. That’s why a lot of architectural patters were designed to help 
the programmers to achieve their object. Each of them was created for different aims and 
everyone should choose ones that fits him best.

Keywords: ARCHITECTURE, APPLICATION, LAYERS, SERVICE-ORIENT-
ED, CLIENT, OBJECT-ORIENTED, FACADE
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Object-Oriented. A design paradigm 
based on division of responsibilities for an 
application or system into individual re-
usable and self-sufficient objects, each 
containing the data and the behavior rel-
evant to the object.

Service-Oriented Architecture (SOA). 
Refers to applications that expose and 
consume functionality as a service using 
contracts and messages.

A few styles can be combined in a 
single application, sometimes with par-
ticular modifications. For example, there 
might be a SOA design composed of ser-
vices developed using a layered architec-
ture approach and an object-oriented ar-
chitecture style.

For our needs it would be good to cre-
ate an application based on object-oriented 
language, the logic should be separated in 
a different service layer. The services can 
supply REST endpoints according to Ser-
vice-Oriented Architecture which will be 
used by android-client. The same services 
can be used for web-client, however it 
would be good to introduce an additional 
Facade layer to unite a bunch of compli-
cated, sometimes redundant, service end-
points into easy-to-use facade methods.

One more point to think over is ‘how 
to represent data to a customer on his/
her request’. MVC (Model-View-Con-
troller) framework can come to the 
rescue[4]. Controllers can be triggered 
on user’s requests, retrieve processed 
data from facades and pass it to the 
View (web-site).

Using such architecture will give us 
opportunity to easily extend and amend 
any layer of the system. We can add a lot 
of new clients without editing the exist-
ing application due to using Service-
Oriented architecture. At the same time 
all parts of our system have their unique 
assignment, so we do not have confus-
ing interfering units and all the layers 
can be reused.
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Nowadays, the education process is an 
important part of each person`s life. Since 
we are living in the age when the com-
puter science is one of the most inten-
sively developing fields of human activity, 
people have to learn the larger amount of 
information from day to day. However, 
according to personal experience, the 
process of knowledge acquiring takes a 
huge amount of time. Moreover, the fur-
ther technology steps forward than more 
sophisticated stuff people need to learn to 
stay tuned.

With regard to the recent growth of 
the internet and mobile technology, the 
online education has appeared to be very 
powerful convenient and efficient way to 
learn new things. Although there are a 
plenty of different education platforms 
with prerecorded courses and tutorials, 
the mainstream fundamental education 
institutions like schools and universities 
will always be indispensable. Unfortu-
nately attending such facilities requires 
lots of time and sometimes is not possible 
at all. Considering it would be great to 
have an ability to attend a lecture or prac-

tice right from home, work or any other 
place and not just watch it, but interact 
with it: ask questions, solve quizzes and a 
lot more stuff. Here is where the “Educa-
tion Cloud” takes place. This platform not 
only brings the lessons to student but also 
helps to organize own schedule, quickly 
find desired stuff and learn things every-
where and every moment.

To provide the user with great educa-
tion experience the platform supplies the 
following functionality:

1. Lessons creation including video-
based content (webinars) and text-
based content (lectures);

2. Quizzes (for programming lan-
guages and general questions);

3. Advanced full-text fuzzy search 
within the content including spell-
ing correction stemming synonyms;

4. Live streaming;
5. Live questions and notes;
6. Push-notifications about important 

events;
7. Payments.

Furthermore, the system meets such 
non-functional requirements as scalabili-

MAIN ASPECTS OF DEVELOPMENT SCALABLE MULTI-
TENANT PLATFORM FOR INTERACTIVE EDUCATION

Falatiuk G. A.
IV-year student Kharkov National University of Radio Electronics

The work represents the principals and concepts of building multi-tenant and scal-
able applications for distance and interactive education as an example. It describes the 
most suitable architecture styles and components that are used to achieve this goal.
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ty and simultaneous connections of mul-
tiple users.

To meet all the aforementioned re-
quirements the system was developed as a 
combination of “N-tier” and “Microser-
vices” architecture styles. The best soft-
ware distribution model for application 
with such architecture is SAAS. SAAS 
(“Software as a Service”) provides a com-
plete software solution that allows users 
to connect and use the cloud-based apps 
over the Internet. In that case, the cus-
tomers don`t need to purchase, install, 
update, or maintain any hardware, mid-
dleware, or software, which makes it easy 
to use sophisticated enterprise applica-
tions [1].

The solution architecture of “Educa-
tion Cloud” platform (pic.1) consists of 
the five tiers.

The first tier is a “Web-tier” and in-
cludes the “Web Application” which is 
responsible for serving the static content 
like SPA pages to end user.

The second tier is “Mobile-tier” and 
includes the “Mobile Application”. Which 
makes it much more convenient to use the 
“Education Cloud” platform on daily basis 
due to a variety of push-notifications.

The third tier is an “External-Authen-
tication-tier” and is represented by exter-
nal identity providers for authorization 
via Microsoft, Facebook and Google ac-
counts.

Picture 1 – Solution architecture diagram
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The forth tier is a “Business-Logic-
tier” and consists of the micro services. 
The “Security Token Service” is responsi-
ble for authentication of local users and 
authorization within the “Education 
Cloud” that uses claims-based authentica-
tion. Other micro-services represent the 
main functionality (content retrieval, 
content search, real-time notifications, 
and payments). Since each micro-service 
is small, independent and loosely coupled, 
it is easy to independently update each of 
them and scale horizontally [2].

The fifth tier is a “Data-tier” and rep-
resents the different storages used in “Ed-
ucation Cloud” platform. The “SQL Data-
base” is used for storing the relational 
data that is used by the platform. The 
“Azure Blob Storage” and “File Storage” 
are used for preserving users` content. 
The “Elasticsearch” is used as the search 
engine to provide a real fast search and 
analysis of content.

Since the growth of content is inten-
sive in such kind of applications, it is 
necessary to select a correct search engine 
that is powerful enough and is easy to 
scale horizontally. So, the “Elasticsearch” 
is the right one, because it supports clus-
tering out of the box.

As a result, we have a multi-tenant dis-
tributed platform that brings interactivity 
and mobility to users` education process. 
Moreover, the system is easy to scale hori-
zontally, by adding more computers to those 
parts of the system that has not enough re-
sources to process users` requests.
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Reducing costs by consolidating re-
sources, scaling as needed, controlling 
costs, accessing data from anywhere  – 
these are all factors that influence on the 
choice in favor of a cloud database. Lead-
ing players in the market of cloud services 
offers their databases – Amazon Web Ser-
vices, IBM, Microsoft and Oracle.

Backend-as-a-service, or abbreviated 
BaaS is a good tool for developers. Fire-
base from Google is the best and most 
popular BaaS. Essentially, Firebase is defi-
nitely unique in performance, implemen-
tation and operation. Firebase serves as a 
database that changes in real time and 
stores data in JSON. Any changes in the 
database are immediately synchronized 
between all clients, or devices that use the 
same database. In other words, the update 
in Firebase occurs instantly.

The company also took into account 
the possibility of integration with An-
droid, iOS, JavaScript, Java, Objective-C 
and Node.js applications. Work directly 
from the database is implemented through 
REST services for some JavaScript frame-
works such as AngularJS, React, Ember.js 
and Backbone.js. [1] To encrypt data, de-
velopers can use the API, also provided by 
Firebase. [2]

To implement the “Software system 
implementation of Pomodoro technique” 
project using JavaScript, it was decided to 
use the cloud service for the NoSQL data-
base – Firebase. The JavaScript SDK uses 
Promises to interact with the user code 
and the Firebase database. This project is 
a software implementation of the “Po-
modoro” technique, which is a time man-
agement technique, proposed by Fran-
cesco Cirillo in the late 1980s. [3]

For starting project server, Node.js 
and NPM package manager was used 
that comes out of box in node.js for in-
stalling required packages and libraries. 
As a template engine was used Handle-
bars. All styles were compiled by LESS 
Preprocessor. Application was written on 
JavaScript ES6  standard, as a transpiler 
to ES 5 was used Babel. Code should be 
modular, so ES6 import was used for this 
purposes and AMD  – RequireJS before 
application was configured. As data stor-
age was used Firebase. Highcharts was 
used for displaying charts. For unit test-
ing was used Jasmine and Karma. Ap-
plication should be configured for devel-
opment purposes (concatenation, 
transpiling, linting etc). For this purpose, 
was used Webpack.

APPROACH OF USING JAVASCRIPT PROMISES  
IN THE CONTEXT CLOUD DATABASE FIREBASE

Petrenko I.Y.
Kharkov National University of Radioelectronics

PROMISES, FIREBASE, CLOUD DATABASE, RESOLVE, REJECT, ASYNCHRO-
NOUS OPERATIONS, API, ECMAScript 2015, POMODORE TECHNIQUE
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Firebase as a data warehouse is great for 
the project described above. First, all data 
is transferred and stored in JSON format, 
which is a convenient format for interact-
ing with server-side JavaScript, as with cli-
ent-side JavaScript. Secondly, it is impor-
tant to manage the lifecycle of a function to 
ensure that it resolves properly. By termi-
nating functions correctly, we can avoid 
excessive charges. Also, we can make sure 
that the Cloud Functions instance is run-
ning your function. Therefore, the use of 
Promises in Firebase eliminates the prob-
lems described above. Third, the database 
is easy to use. Because Firebase Promise is 
the same as the native Promise implemen-
tation when available in the current envi-
ronment, otherwise it is a compatible im-
plementation of the Promise. Therefore, 
do not need to pay a lot of attention and 
time to understand the principle of inter-
action between code and database, espe-
cially for the JavaScript developers.

Until the appearance of “Promises”, 
asynchronous tasks could be solved using 
callback functions or by processing events. 
In the use of callback functions there is a 
significant disadvantage from the point of 
view of organizing the code: “callback 
hell”. This disadvantage is that there is a 
parameter in the callback function, which 
in turn is also a callback function – and so 
can continue indefinitely. In all cases us-
ing Firebase Promises, be careful to avoid 
any situation in which the function’s re-
sult actually retriggers the function – for 
example, a function triggered by writes to 
a specific Realtime Database path that 
concludes by writing to that same path. It 

must be remembered that Firebase func-
tion always return Promise, so it is neces-
sary to wrap the result of the performance 
of such functions into promises to avoid 
inaccuracies and out-of-order work of the 
program.

As a conclusion, it can be emphasized 
that for projects with the above stack of 
technologies it is convenient to use cloud 
NoSQL database Firebase. Firebase is easy 
to use in the context of JavaScript, and the 
only cloud-based service that has a handy 
API for working with client-side JavaScript. 
Data is updated instantly, thanks to built-
in Promises, without inconvenience for 
users and developers. Also, the binding of 
the user code to the database does not take 
a lot of effort and time, which is very con-
venient for the rapid adding implementa-
tion of the database in the project. The 
implementation of data acquisition with 
Promises allows you to easily manipulate 
asynchronous requests, which was impos-
sible before, and is one of the main advan-
tages of Firebase.

1. [Электронный ресурс] // Firebase Devel-
oper Docs – Режим доступа: https://www.
firebase.com/docs/ (Дата обращения: 
22.11.2017).

2. Barb Darrow. Firebase secures its real-
time back-end service: //. Dec 18, 2012. – 
Режим доступа: https://gigaom.
com/2012/12/18/firebase-secures-its-real-
time-back-end-service/ (Дата обращения: 
22.11.2017).

3. [Электронный ресурс] // What is the 
pomodoro technique? – Режим доступа: 
https://ciril locompany.de/pages/po-
modoro-technique/book/ (Дата 
обращения: 22.11.2017).
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To provide correct and accurate com-
parative analysis, there is sense to deter-
mine what is meant by testing, automated 
testing and web system with a concise 
amount of functionality.

Based on the ISTQB (International 
Software Testing Qualifications Board 
[1]), testing – the process consisting of all 
lifecycle activities, both static and dy-
namic, concerned with planning, prepa-
ration and evaluation of software prod-
ucts and related work products to deter-
mine that they satisfy specified require-
ments, to demonstrate that they are fit for 
purpose and to detect defects.

Automated testing – is the use of spe-
cial software (separate from the software 
being tested) to control the execution of 
tests and the comparison of actual out-
comes with predicted outcomes. Test au-
tomation can automate some repetitive 
but necessary tasks in a formalized testing 
process already in place, or perform ad-

ditional testing that would be difficult to 
do manually. Test automation is critical 
for continuous delivery and continuous 
testing.

Manual testing – the process of manu-
ally testing software for defects. It requires 
a tester to play the role of an end user 
whereby they use most of the application’s 
features to ensure correct behavior. To 
guarantee completeness of testing, the 
tester often follows a written test plan that 
leads them through a set of important test 
cases.

The main difference between manual 
and automated testing, is that once you 
write tests automated, you need only to 
start their running. When person respon-
sible for the quality assurance (further – 
QA) tests manually, there is need to run 
all tests manually during the regression 
testing or other type of testing, which re-
quires repeating of some test running, 
which were already run lately.

COMPARATIVE ANALYSIS OF USAGE EFFECTIVENESS FOR 
THE MANUAL AND AUTOMATED TESTING ON THE WEB 
SYSTEMS

Raikova M.
Kharkiv National University of Radioelectronics

Nowadays, when a lot of tools for automated testing exist on the market, the question 
of choosing manual or automated testing is as actual, as it never was. The main purpose 
of this research and comparative analysis is to find out what is the most effective way of 
testing web systems with not huge amount of features. Public transport monitoring web 
system for passengers was taken as an example of system with a concise amount of the 
functionality.

Keywords: TESTING, AUTOMATED TESTING, MANUAL TESTING, EFFEC-
TIVENES, COMPARATIVE ANALYSIS, WEB SYSTEM
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Web-system is an information system 
that uses Internet web technologies to 
deliver information and services, to users 
or other information systems/applica-
tions.

Concise amount of functionality – is a 
quantity of the product features, their de-
velopment complexity, which allows 
product to be developed in a small team 
(1-3  people) during the short period of 
time (up to half a year).

As the purpose of this comparative 
analysis is to clarify which way of testing 
is better for the small systems, first we 
need to understand where it is efficient to 
use automated or manual testing.

The most common reasons for the 
automated testing usage are as follows:

1. Long run project with a rich func-
tionality (it will be not effective to 
re-test all the functionality when 
product is developed);

2. The system will be used by a huge 
number of users at the same time;

3. There are a lot of routine actions in 
the system;

4. There is no unit test coverage of the 
code

The most common reason for the 
manual testing usage are as follows:

1. Close connection between different 
flows in the product;

2. Requirements testing;
3. Usability testing;
4. User Interface testing

Now we can check whether Public trans-
port monitoring web system for passengers 
needs automated testing or manual one.

First of all, Public transport monitor-
ing web system for passengers – is a web-

system, which consists of the Admin pan-
el, where user with the admin privilege 
has ability to add public transport route, 
schedule, main information (type of the 
transport, number of the route, duration 
of the whole route). Using this info sys-
tem can calculate the distance and dura-
tion of the trip between the public trans-
port stop and public transport. This cal-
culation will be available for viewing from 
the user’s Android device.

It is obvious, that this is concise 
amount of features, which is not long run 
project. But this system may be used by a 
huge number of users, depending on area 
of the web system spreading. Also killer 
feature of this application is calculation of 
the distance and time between the end 
user and the public transport, which can 
be considered as a often repeated routine 
actions. It means that automated testing 
can be used for this application.

There is a close connection between 
functionality on the admin panel and user 
application. If admin changes route on 
the admin panel, user will see this changes 
and they may affect him. Also this appli-
cation must have user friendly interface 
and good user experience, so users will 
found it easy and nice to use application. 
These means that this web system can be 
tested manually as well.

So it is seen, that both ways of testing 
are important for getting high quality 
product. Right now, there is trend to go 
away from the manual testing in favor of 
automated testing. But this is important 
decision that can affect further quality of 
the project, so before choosing any of 
manual or automated testing, there is 
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need to understand which requirements 
(functional/not functional, as perfor-
mance and usability) are high priority for 
the product. However, reconciliation of 
manual and automated testing is the best 

practice, which allows to detect more de-
fects, which affects the quality of the 
product.

Literature:
1. http://glossary.istqb.org/search
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Життя поруч з роботами вже не є 
науковою-фантастикою. Нехай, в по-
всякчасному житі ми не стикаємося з 
ними постійно, але у виробництві робо-
ти починають залишати людей без робо-
ти. На зміну автоматизованих заводів у 
яких технологічні лінії спрощували ро-
боту, або частково виконували її, при-
ходять повністю автоматизовані, де вже 
практично всю, а згодом і всю, роботи 
виконують машини. Тому, питання ав-
томатизації найважливішої частини ви-
робництва  – управління, є дуже акту-
альним, адже дозволить прибрати люд-
ський фактор, а з ним і помилки, у цій 
сфері, що в умовах повної автоматизації 
приведе до збільшення ефективності ви-
робництва в цілому в рази.

Спроби описати та розробити засо-
би для автоматизації роботи систем 
ведеться вже давно. Ця робота пере-
росла в окреме направлення науки, 
зокрема такої дисципліни, як кіберне-
тика. Над цією задачею працював не 
один науковець і на сьогодні є велика 
теоретична база та добра практична 
для рішення цієї задачі [1]. Вже в 70-х 

роках минулого століття, на самому 
початку розвитку комп’ютерних наук, 
Глушков В. М. в Інституті кібернетики 
проводив інтенсивні розробки автома-
тизованих систем управління, зокрема 
систем управління технологічними 
процесами, автоматизації наукових 
досліджень та випробувань складних 
промислових об’єктів, систем 
організаційного управління промис-
ловими підприємствами. В першій у 
світі «Енциклопедії кібернетики», 
випущеній Академією наук УРСР, 
надається такий опис автоматизованій 
системі управління (АСУ), як комплек-
су пристроїв, що забезпечують автома-
тичну зміну ряду координат (або одної 
координати) об’єкта керування з ціллю 
встановлення бажаного режиму робо-
ти системи. АСУ можуть бути систе-
мами управління розімкнутими (без 
зворотного зв’язку), системами керу-
вання замкнутими (зі зворотним 
зв’язком) та комбінованими система-
ми автоматизації керування [2].

Головною класифікаційною озна-
кою АСУ є предметна сфера її застосу-

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА 
РОБОТИЗОВАНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Юрченко С.С.
Студент 5 курсу факультету «Комп’ютерних наук» Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Ключові слова: роботизація, система, автоматизація, автоматизована систе-
ма керування, виробництво, теорія прийняття рішень.
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вання. За цим показником їх поділяють 
на три типи:

• економіко-організаційні (АСУП);
• управління технологічними про-

цесами (АСК ТП);
• проектно-конструкторські (САПР).
Опираючись на вже наявну базу 

знання, можна будувати не лише робо-
чі, але й ефективні АСУ, що підвищать 
загальну ефективність системи в ви-
користані. Так як задача, що досліджу-
ється виходить з більш загальної і в 
основі має ті ж завдання, що і задача 
створення АСУ, можна використову-
вати накопиченні знання з цієї теми.

Для створення АСУ необхідно ви-
користовувати Теорію прийняття рі-
шень. Хоча вивченням окремих задач 
прийняття рішень людство займалось 
давно, теорія прийняття рішень, як на-
укова дисципліна сформувалась у дру-
гій половині ХХ ст., що пов’язано, у 
першу чергу, з розвитком обчислю-
вальної техніки й інформатики. Термін 
«прийняття рішень» зустрічається в 
багатьох дисциплінах, прийняття рі-
шень є одним з основних напрямів 
прикладної математики. Моделі та ме-
тоди теорії прийняття рішень знайшли 
широке застосування, у першу чергу, в 
економіці, військовій справі, політиці, 
медицині.

Якщо дотримуватись класифікації 
проблем прийняття рішень американ-
ських учених Г. Саймона й А. Н’юєлла 
[3], то типові задачі дослідження опе-
рацій відносяться до добре структуро-
ваних або кількісно сформульованих. 
У таких проблемах суттєві залежності 
відомі настільки добре, що можуть 

бути вираженими в числах або симво-
лах, які у підсумку отримують чисель-
ні оцінки. Вивчення реальної ситуації, 
що моделюється, може вимагати вели-
кого обсягу часу. Необхідна інформа-
ція може мати високу вартість, але за 
наявності засобів і високої кваліфіка-
ції дослідників є всі можливості зна-
йти адекватне кількісне описання про-
блеми, критерій якості та кількісні 
зв’язки між змінними.

Прикладом проблеми, яку АСУ буде 
вирішувати на високо автоматизовано-
му виробництві, може слугувати задача 
вибору типу продукції для виготовлен-
ня. Нехай, завод може виготовлювати N 
типів виробів, і рішення про виготов-
лення якої кількості кожного типу по-
винна прийняти АСУ. При цьому, їй 
необхідно отримати максимальний 
прибуток для підприємства. Для цього, 
необхідно враховувати такі зовнішні 
данні, як ринкову вартість виробу, по-
пит на вибір на сьогодні день, та 
динаміку попиту за певний період, 
вартість ресурсів необхідних для виго-
товлення. Для цієї можна використову-
вати різні методи теорії прийняття 
рішень для максимізації доходу.

Задачу можна ускладнити, якщо до-
пустити, що крім безпосередньо ви-
робничих потужностей в нашу систе-
му входять, ще точки роздрібної реалі-
зації та склади для зберігання продук-
ції. У цьому випадку, АСУ потрібно 
буде, крім всього, відслідковувати на-
явність продукції в кожному елементі 
системи, та своєчасно запускати меха-
нізми виготовлення необхідної про-
дукції.
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До особливості роботизованого ви-
робництва належить той факт, що на 
виконання певної робити відомо 
заздалегідь точне значення ресурсів та 
часу які будуть витрачені на її вико-
нання. Ця інформація дуже спрощує 
процес планування виробництва.

Використання АСУ на високо авто-
матизованих виробництвах вже зараз є 
дуже актуальної задачею, а з часом ста-
ватиме ще важливішої. Коли роботи 
остаточно замінять працівників вироб-
ництв, черга стане за керівництвом ви-
робництва. При цьому, для реалізації 

самих АСУ необхідно використовувати 
методи теорії прийняття рішення, що 
дозволять максимально ефективно ви-
користовувати можливості підприєм-
ства.
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Значення винограду в житті та 
раціоні людини. Виноград  – високо-
цінний продукт харчування і незамін-
на сировина для харчової промисло-
вості. З винограду одержують найріз-
номанітніші продукти – соки, марина-
ди, сиропи, мармелад, варення, із 
сушених ягід ізюм. Це сировина для 
приготування різних марок столових і 
десертних вин, високоякісних конья-
ків. З насіння винограду отримують 
цінну олію, виготовляють сурогат 
кави, із зелених пагонів, гребнів і ви-
чавків отримують виннокам’яну кис-
лоту, барвники. Цінність винограду 
підвищується ще й тим, що його мож-
на культивувати на відносно бідних 
кам’янистих або піщаних ґрунтах, кру-
тих схилах, тобто в умовах, не зовсім 
придатних для інших рослин. Навряд 
чи ще яка-небудь сільськогосподар-
ська культура має таку ж високу еко-
номічну ефективність, як виноградна 
лоза [1].

Корисні властивості винограду ви-
значаються надзвичайно багатим і різ-

номанітним хімічним складом ягід, на-
явністю вітамінів, різноманітних біо-
логічно активних речовин, без яких 
неможливе нормальне функціонуван-
ня організму. Найбільше харчове і діє-
тичне значення мають легкозасвоюва-
ні цукри (глюкоза і фруктоза), вміст 
яких у зрілих ягодах винограду знахо-
диться в межах 10 – 33%. Крім цукрів, 
у ягодах винограду міститься багато 
органічних кислот, які представлені 
переважно винною, яблучною, лимон-
ною, хлорогеновою та хінною. У недо-
зрілих ягодах яблучної кислоти більше, 
ніж винної, а у зрілих – навпаки. Сор-
ти столового винограду мають різну 
цукристість і кислотністю та характе-
ризуються їх помірністю (цукристість 
14 – 22%, кислотність 0,5 – 0,8%). Спів-
відношення цукрів і кислот  – один з 
основних показників якості столового 
винограду. Гармонійна їх комбінація 
забезпечує високі смакові якості сві-
жого винограду. Оптимальна величи-
на цього співвідношення для столових 
сортів має бути не нижчою 18 – 20.

СТОЛОВИЙ ВИНОГРАД – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
СЬОГОДЕННЯ В УКРАЇНІ
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Серед вітамінів провідне місце за-
ймають вітаміни групи В (мкг/мол): В1 
(0,02  –2,49), В3 (1,36  – 2,26), В5 (7,2  – 
16,6), В6 (6,0 – 16,24). Вітаміну С у зрі-
лих ягодах небагато: 0,9 – 11,1 мг/100г. 
Але ягоди винограду багаті фенольни-
ми сполуками (0,15 – 0,88%), які зосе-
реджені переважно у шкірочці ягід. 
Встановлено, що серед фенольних спо-
лук винограду найбільшою біологіч-
ною активністю характеризуються 
флавоноїдні поліфеноли, які містяться 
в шкірочці ягід, насінні, пагонах і лист-
ках. Р-вітаміноактивні речовини, пред-
ставлені переважно катехінами і лей-
коантоціанами (40 – 340 мг/100 г). Ін-
ших вітамінів у винограді небагато (у 
мг/100  г): каротин  – 0,05  – 0,2, В9  – 
0,04 – 0,12, Е – 0,48 – 3,16.

У ягодах винограду виявлено близь-
ко 20 макро- і мікроелементів. Більше 
60% усіх зольних елементів припадає 
на калій. Крім нього, у ягодах містить-
ся (у мг/100 г): марганець (6 – 98), маг-
ній (5  – 12), кальцій (16  – 22), мідь 
(8 – 10), титан (1 – 9), нікель (1 – 9), на-
трій (2 – 5), цинк (0,5), залізо (0,9 – 4,1), 
а також кобальт, алюміній, кремній, 
цинк, бор, хром та ін..

Завдяки своєму хімічному складу 
свіжий виноград широко застосову-
ється як лікувальний засіб. Встановле-
но, що ампелотерапія (лікування ви-
ноградом) корисна при багатьох захво-
рюваннях. При нирковій і серцевій 
недостатності хворим призначають 
виноградні розвантажувальні дні, це 
сприяє зменшенню набряків, поліп-
шенню функції серця й нирок; ягоди і 
сік винограду нейтралізують отруйні 

речовини кишечника, активно впли-
вають на розпад цих речовин, стиму-
люють їх виведення через нирки. Вуг-
леводи винограду виконують роль глі-
когеноутворювачів, тому активне їх 
надходження до печінки збільшує її 
опірність, активізує секреторну діяль-
ність жовчного міхура.

Дієтичні властивості мають вільні 
(винна, яблучна) та напівзв’язані (у 
вигляді кислих солей) органічні кис-
лоти. Солі органічних кислот в орга-
нізмі розщеплюються до вуглекисло-
ти і води, утворюючи карбонати. Та-
ким чином, виноград є фізіологічно 
алкалізуючим продуктом. Невелика 
кількість у соку ягід азотистих речо-
вин (до 1,5%), незначний вміст хлори-
дів і відсутність жирів визначають 
терапевтичне значення винограду. 
Виноградний сік діє подібно лужній 
воді, але з перевагою, обумовленою 
наявністю в ньому солей калію, залі-
за, фосфорної й кремнієвої кислот. От 
чому виноград сприяє виведенню з 
організму сечової кислоти, перешко-
джає утворенню каменів. Крім того, 
тривале лікування виноградним со-
ком регулює кров’яний тиск. При лі-
куванні виноградом або його соком 
слід обмежити вживання інших фрук-
тів і овочів, а також молока, квасу, 
мінеральної води і спиртних напоїв, 
тому що при спільному їх споживанні 
підсилюються процеси бродіння, що 
може призвести до розладу функції 
кишечнику [2]. Отже, споживання 
столового винограду у свіжому вигля-
ді є важливим фактором, профілакти-
ки різних функціональних та органіч-
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них захворювань, збереження здоров’я 
населення на високому рівні.

Сучасний стан виноградарства 
України. Виноградарство та винороб-
ство в Україні завжди були важливою 
галуззю агропромислового комплексу. 
Займаючи незначну питому вагу в пло-
щі сільськогосподарських угідь, ця га-

лузь суттєво впливає на рівень 
соціально-економічного розвитку ре-
гіонів. Аналіз основних показників 
господарської діяльності підприємств 
виноградарсько-виноробного під-
комплексу України протягом останніх 
років свідчить, що через ряд причин 
мікро- і макрорівня, ситуація в галузі 

Таблиця 1  
Динаміка основних показників розвитку виноградарства в сільськогосподарських 
підприємствах України

Роки
Площа   насаджень, тис. га Площа   плодоносних наса-

джень, тис. га
всі катего-
рії

с/г підпри-
ємства

господарства 
населення

всі кате-
горії

с/г підпри-
ємства

господарства 
населення

1990 175,5 159,0 16,5 143,3 128,2 15,1
1995 155,0 138,4 16,6 137,7 122,5 15,2
2000 109,6 97,6 12,0 99,4 87,9 11,5
2005 95,5 82,2 12,7 80,6 68,4 12,2
2010 87,0 73,6 13,4 67,6 54,8 12,8
2011 84,1 70,7 13,4 69,1 56,3 12,8
2012 77,6 64,2 13,4 67,9 55,0 12,9
2013* 50,9 37,7 13,2 45,8 33,2 12,6
2014* 48,7 35,7 13,0 44,2 31,6 12,6
2015* 45,4 32,3 13,1 41,8 29,1 12,6
2016* 45,1 32,2 12,9 42,7 30,1 12,6
Роки Урожайність, ц/га Валовий збір, тис. т.

всі катего-
рії

с/г підпри-
ємства

господарства 
населення

всі кате-
горії

с/г підпри-
ємства

господарства 
населення

1990 58,3 51,9 112,9 835,7 665,2 170,5
1995 33,2 27,4 80,0 457,3 336,0 121,3
2000 51,7 40,9 134,0 513,8 359,7 154,1
2005 54,9 37,7 150,9 442,6 257,8 184,8
2010 60,3 47,4 115,6 407,9 259,8 148,1
2011 75,5 59,9 144,0 521,9 337,0 184,9
2012 67,2 53,2 127,0 456,0 292,9 163,1
2013* 99,6 81,7 146,7 456,1 271,0 185,1
2014* 98,6 76,4 154,2 435,6 241,0 194,6
2015* 92,3 70,7 142,4 386,3 206,2 180,1
2016* 88,4 73,3 124,4 377,8 221,0 156,8

Примітка - * без урахування даних тимчасово окупованої АР Крим
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залишається складною. Так, площа на-
саджень у сільськогосподарських під-
приємствах, протягом кількох десяти-
річ, у т.ч. і в останні роки, характеризу-
ється стійким скороченням (табл. 1).

Наведені в таблиці 1  дані свідчать 
про те, що на кінець 2016 р. загальна 
площа виноградних насаджень у сіль-
ськогосподарських підприємствах ско-
ротилась, відповідно до середньої за 
2001 – 2005 рр., майже на 33,3%. Серед-
ньорічна врожайність за останні де-
сять років складає 63,4  ц/га, тоді як 
середня врожайність у країнах – світо-
вих лідерах виробництва винограду  – 
100 – 120 ц/га. Валові збори грон також 
мають тенденцію до зниження.

Зараз у сучасних виноградарських 
країнах зростають обсяги вирощуван-
ня столового винограду зі 150  до 
250 млн.ц (дані останніх 13 років). Не-
зважаючи на значно вищу рентабель-
ність порівняно з технічними сортами 
і незаперечну користь винограду для 
людини, столове виноградарство в 
Україні має доволі негативну динаміку. 
Рівень споживання українцями ягід у 
свіжому вигляді на порядок нижче на-

уково обґрунтованих норм. В Ук раїні 
про по зиції ви ро щено го сто ло во го ви-
но гра ду не перевищують по пит, то му 
близь ко по ло ви ни про дукції має іно-
зем не походження. Найбільше свіжо го 
ви но гра ду спо жи ва ють арабські краї-
ни – Сирія, Йор данія – по над 40 кг на 
ду шу на се лен ня в рік. За ни ми йдуть 
Болгарія, Кіпр, Греція, Ту реч чи на і де-
які країни Близь ко го Схо ду та Серед-
ньої Азії, де спо жи ван ня свіжо го ви но-
гра ду на ду шу на се лен ня коливається в 
ме жах 15 – 30 кг. В Італії, Іспанії, Пор-
ту галії, Ар ген тині, Румунії, Угор щині 
та Фран ції цей показник ста но вить 
5 – 10 кг. В Ук раїні забезпеченість на се-
лен ня сто ло вим ви но гра дом ста но вить 
1 – 2 кг на лю ди ну, тоді як згідно з фізі-
ологічною нор мою, за да ни ми Міжна-
род ної ор ганізації охо ро ни здо ров’я, 
має бути 8 – 10 кг (рис. 1) [3].

Це пов’язано в першу чергу з недо-
статніми площами закладки столових 
сортів винограду. Про це свідчать і 
дані Державної служби статистики 
України. Згідно з якими основні площі 
виноградних насаджень столових сор-
тів нині зосереджені в Одеській облас-

Рисунок  1 –  Рекомендована норма споживання та фактична норма забезпечення 
столовим виноградом населення в Україні
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ті. На долю сільськогосподарських під-
приємств цих регіонів припадає 77% 
загальної площі столових сортів та 
близько 80% валового збору виногра-
ду. Площа столових сортів, незважаю-
чи на відносно високий попит на сто-
ловий виноград на внутрішньому рин-
ку, скоротилась, порівняно з 1990  р., 
майже у 5 разів і складала у 2014 році 
лише 4,9 тис.га (рис. 2).

Слід зазначити, що приблизно таку 
площу мали сільськогосподарські під-
приємства України ще за даними пере-
пису виноградних насаджень 1953 року. 
Необхідно підкреслити, що площа сто-
лових сортів скоротилась в усіх регіо-
нах промислової культури винограду 
України. Так порівняно з 1990 р. майже 
в 9 разів скоротилась площа столових 
сортів у сільськогосподарських під-
приємствах Миколаївської області, у 
7  разів господарствах Запорізької об-
ласті. Тому, постійно зростають ім-
портні поставки свіжого винограду. За 
даними Державної служби статистики 
України, імпорт столового винограду 
збільшився з 7,4  тис.т у 2000  р. до 

43,9 тис.т у 2012 р., або майже у 6 разів. 
До речі експортні поставки столового 
винограду майже повністю припинені 
і складають лише 0,2 тис.т у 2012 році. 
До основних імпортерів столового ви-
нограду належать Туреччина та Італія. 
На долю цих країн у 2012 р. припадало 
більше 80% загального обсягу імпорт-
них поставок. Якщо враховувати стій-
ке зменшення обсягів промислового 
виробництва столового винограду 
власними товаровиробниками та по-
стійне зростання імпорту, можна зро-
бити висновок, що наповнення вну-
трішнього ринку відбувається пере-
важно за рахунок імпорту і Україна 
стає все більш залежною від зарубіж-
них ринків столового винограду [4].

Виробництво столового виногра-
ду в Україні. Високий попит на столо-
вий виноград на внутрішньому ринку 
відкриває великі перспективи для роз-
витку цієї культури в Україні. Найваж-
ливішими умовами, від яких залежить 
доцільність та ефективність вирощу-
вання столових сортів винограду, є 
еко логічні фак то ри, добір сортів, си с-

Рисунок 2 – Сучасні площі насаджень столових сортів винограду в Україні



132 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

те ма ведення культури та аг ро техніка.
По каз ни ка ми еко логічних фак торів, 

що виз на ча ють мож ливість вирощу-
вання пев них сто ло вих сортів ви но гра-
ду в тій чи іншій місце вості, є три-
валість ве ге таційно го періоду (дні з 
плюсовою температурою понад 10°С) і 
су ма ак тив них тем пе ра тур. У півден них 
рай о нах Одесь кої, Ми ко лаївської, Хер-
сонсь кої, За порізь кої, За кар патсь кої об-
ла с тей три валість ве ге таційно го періо-
ду ста но вить 180 – 200 днів, а су ма ак-
тив них тем пе ра тур варіює в ме жах 
3000…3300°С. У північних об ла с тях во-
    на зни жується до 2500…2700°С [5].

Сто лові сор ти ви но гра ду, які вклю-
че но до Дер жав но го реєстру сортів 
рос лин, при дат них до по ши рен ня в 
Ук раїні на 2015  рік, за ви мо га ми до 
тривалості ве ге тації та су ми ак тив них 
тем пе ра тур поділя ють на гру пи:  ду же 
ранні – 105 – 125 днів і 2400…2600°С, 
се ред нь о ранні  – 125  –135  днів та 
2600…2700°С, се ред нь о с тиглі  – 135  – 
145  днів та 2700…2800°С, пізньости-
глі  – 145  – 155  днів та 2800…2900°С, 
ду же пізні  – 155  – 165  днів та 2900…
3000°С. На яв ний сор ти мент сто ло вих 
сортів, різно маніття яко го полягає в 
термінах до сти ган ня – від ду же ранніх 
до ду же піз  ніх сортів, дає мож ливість 
ство рю ва ти на са д жен ня за ти пом кон-
веєра, що дає змо гу забезпечити спо-
жи вачів свіжою про дукцією з кінця 
лип ня  – по чат ку серп ня і до жовт ня 
міся ця. За умо ви ви ро щу ван ня ду же 
ранніх сортів у теп лич них умо вах і ви-
ко ри с тан ня хо ло диль них ус та но вок 
для зберіган ня ду же пізніх сортів пері-
од спо жи ван ня свіжо го ви но гра ду 

місце во го ви роб ництва мож на по до-
вжи ти з се ре ди ни лип ня до груд ня  – 
січня.

По каз ни ка ми еко логічних фак торів, 
що виз на ча ють си с те му куль ту ри сто-
ло во го ви но гра ду в певній місце вості, є 
і зи мо- та мо ро зостійкість сор ту, а та-
кож зна чен ня і ча с то та по вто рю ва ності 
міні маль них тем пе ра тур у зи мо вий пе-
ріод.  За сту пе нем стійкості до мо розів 
сор ти ви но гра ду поділя ють на 
5  груп:  ви со кий  – сор ти ви т ри му ють 
тем пе ра ту ри до -28...35°С, підви ще-
ний  – до -23...27°С, се ред ній  – до 
-18...22°С, слаб кий  – до -13...17°С, не-
стійкий – до -13°С і мен ше. У Дер жав-
но му реєстрі сортів рос лин, при дат них 
до поширення в Ук раїні на 2016 рік сто-
лові сор ти нестійкої гру пи відсутні [5].

З огляду на вищенаведене, збагачен-
ня та вдосконалення сортименту столо-
вих  сортів в Україні залишається по-
стійним завданням селекціонерів Наці-
онального наукового центру «Інститут 
виноградарства і виноробства ім. В. Є. 
Таїрова» і є для України безумовно ак-
туальним і своєчасним питанням. Як 
результат їх багаторічної діяльності 
було представлено високорентабельну 
розробку «Конвеєр столових сортів ви-
нограду». Вона наочно демонструє тео-
ретичну і практичну можливість без-
перервного виробництва і реалізації 
свіжого винограду, що відповідає по-
питу людей і дозволяє забезпечити їх 
свіжою, якісною, доступною продукці-
єю з кінця липня  – початку серпня і 
практично до кінця жовтня.

Концепція сучасного «Конвеєру» 
побудована на основі сортів міжвидо-
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вого походження і їх поєднання з роз-
повсюдженими класичними столови-
ми сортами, адаптивними до умов 
конкретних районів. «Конвеєр» може 
містити різну кількість сортів, але для 
підвищення ефективності та рента-
бельності обов’язкова наявність груп 
(від 2 до 4 сортів) різних термінів до-
стигання. Рекомендується таке при-
близне співвідношення (у %) сортів 
різних термінів достигання: надран-
ні  – 22%, ранні  – 22%, середні  – 17%, 
середньопізні  – 17% і пізні  – 22%. До 
першої групи належать сорти з про-
дуктивним періодом від 90 до 125 днів: 
Кардишах, Аркадія, Таїрян, Айваз, 
Флора, Мускат жемчужний, Кишмиш 
таїровський, Рішельє, Кодрянка та ін. 
Група сортів середнього періоду дости-
гання (130-140  днів) включає сорти 
Персей, Приморський, Кобзар, Оригі-
нал, Одисей, Ланжерон, Одеський су-
венір. Група сортів середньопізнього 
та пізнього термінів достигання пред-
ставлена сортами Загадка, Таїр, Коме-
та, Заграва, Білий оригінал та ін. Всі 
вищезгадані сорти мають високу про-
дуктивність, відрізняються гарним 
виглядом грона і одночасним дозрі-
ванням ягід, виділяються оригіналь-
ною формою ягід, м’ясистою м’якоттю, 
гармонійним смаком і високою товар-
ністю [6].

Висновок. Різноманітність форм, 
смаків і забарвлень нових перспектив-
них генотипів столового винограду 
робить їх надзвичайно запитуваними 

на ринку. М’якоть хрумка, розкушу-
ється чи тане, мускат інтенсивний, 
ледь помітний чи з цитринною нотою; 
гроно велике розлоге чи компактне, 
смак насичений чи нейтральний. Ство-
рений в ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» 
протягом майже 90  років сортимент 
винограду здатний задовольнити най-
вибагливішого споживача. А стабільно 
високий рівень адаптивних і техноло-
гічних показників робить їх привабли-
вими для виробників виноградної 
продукції.
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Безперервна еволюція сучасних тех-
нологій вимагає від галузей промисло-
вості створення принципово нових під-
ходів у сфері діяльності, оскільки загаль-
ноприйняті системи не забезпечують їх 
ефективного розвитку. Це стосується і 
кондитерської галузі. Особливо заслуго-
вує на увагу діяльність, що пов’язана з 
контролем якості продукції [1].

Брауні спеціального призначення 
відносяться до виробів, щільна части-
на яких за своєю структурою наближе-
на до кексів, тому досліджено показни-
ки якості за вимогами чинного ДСТУ 
[2]. Поряд з цим, особливу увагу звер-
нено на визначення пористості дослі-
джуваного виробу.

Пористість відображає об’єм пор, 
що знаходиться в певному об’ємі 
м’якушки, виражений у відсотках до 
всього об’єму [3].

Експериментальні дослідження по 
визначенню пористості проведені для 
4 зразків шоколадного брауні, які міс-
тять такі компоненти рецептури:

1  зразок – контрольний: борошно 
пшеничне, масло вершкове, какао-

порошок, цукор білий кристалічний, 
яйця курячі харчові [4];

2 зразок – шоколадний брауні спеці-
ального призначення “Фантазія”: бо-
рошно пшоняне, борошно рисове, масло 
вершкове, какао-порошок, цукор білий 
кристалічний, яйця курячі харчові [5];

3 зразок – шоколадний брауні спе-
ціального призначення “Виноград-
ний”: борошно пшоняне, порошок ви-
ноградних кісточок, масло вершкове, 
какао-порошок, цукор білий криста-
лічний, яйця курячі харчові;

4 зразок – шоколадний брауні спе-
ціального призначення “Фруктозка”: 
борошно пшоняне, борошно рисове, 
масло вершкове, какао-порошок, фрук-
тоза, яйця курячі харчові.

Класичним методом визначення 
пористості являється метод з викорис-
танням приладу Журавльова. Наяв-
ність вологої м’якої частини брауні 
унеможливлює використання зазначе-
ного методу для визначення пористос-
ті досліджуваного виробу, тому засто-
совано метод комп’ютерної обробки 
цифрового зображення продукту, який 

ПОРИСТІСТЬ ШОКОЛАДНИХ БРАУНІ СПЕЦІАЛЬНОГО 
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здійснюється за допомогою викорис-
тання планшетного сканеру [6].

Під час досліджень визначено по-
ристість 4-х зразків шоколадних брау-
ні (рис.1 – 4 ) та отримані результати 
наведені у таблиці.

Згідно отриманих результатів екс-
периментальних досліджень виявлено, 
що зразки шоколадних брауні “Фанта-
зія”, “Виноградний”, “Фруктозка” пере-
вищують значення пористості контр-
ольного зразку приблизно на 3%, що 

 а б в
Рисунок 1 – Цифрове зображення пористості контрольного зразку шоколадного 
брауні:
а – вихідне зображення, б – відформатоване зображення, в – поділ областей на 
темні і світлі пори.

 а1 б1 в1
Рисунок 2 – Цифрове зображення пористості зразку шоколадного брауні 
спеціального призначення “Фантазія”:
а1 – вихідне зображення, б1 – відформатоване зображення, в1 – поділ областей на 
темні і світлі пори.

 а2 б2 в2
Рисунок 3 – Цифрове зображення пористості зразку шоколадного брауні 
спеціального призначення “Виноградний”:
а2 – вихідне зображення, б2 – відформатоване зображення, в2 – поділ областей на 
темні і світлі пори.

 а3 б3 в3
Рисунок 4 – Цифрове зображення пористості зразку шоколадного брауні 
спеціального призначення “Фруктозка”:
а3 – вихідне зображення, б3 – відформатоване зображення, в3 – поділ областей на 
темні і світлі пори.
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свідчить про більший об’єм виробів та 
їх привабливий зовнішній вигляд.
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Таблиця 
Пористість шоколадних брауні

Шоколадний 
брауні 

Пористість, %
1 зразок 2 зразок 3 зразок Середнє значення

Контрольний зразок 60,4 62,3 62,2 61,6
“Фантазія” 64,0 65,1 64,8 64,6
“Виноградний” 63,2 64,9 62,9 63,6
“Фруктозка” 62,9 63,5 63,3 63,2
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Виртуальная реальность (virtual 
reality, VR) – созданный техническими 
средствами мир, передаваемый чело-
веку через его ощущения: зрение, слух, 
обоняние, осязание и другие. Вирту-
альная реальность имитирует как воз-
действие, так и реакции на воздей-
ствие. Для создания убедительного 
комплекса ощущений реальности ком-
пьютерный синтез свойств и реакций 
виртуальной реальности производит-
ся в реальном времени.

Объекты виртуальной реальности 
обычно ведут себя близко к поведению 
аналогичных объектов материальной 
реальности. Пользователь может воз-
действовать на эти объекты в согласии 
с реальными законами физики (грави-
тация, свойства воды, столкновение с 
предметами, отражение и т. п.). Одна-
ко часто в развлекательных целях 
пользователям виртуальных миров 
позволяется больше, чем возможно в 
реальной жизни (например: летать, 
создавать любые предметы и т. п.)

Не следует путать виртуальную ре-
альность с дополненной. Их коренное 
различие в том, что виртуальная кон-
струирует новый искусственный мир, 
а дополненная реальность лишь вно-
сит отдельные искусственные элемен-
ты в восприятие мира реального. [1]

Дизайн для VR очень похож на ди-
зайн видеоигр, поскольку в обоих слу-
чаях мы имеем дело с интерактивным 
3D-опытом. Разница в том, что в VR 
нужно уделять особое внимание эф-
фекту присутствия, погружённости, 
нелинейности повествования, не вы-
зывающему тошноты перемещению и 
графической оптимизации.

Для реальзации приложений вир-
туальной реальности используются 
игровые движки такие как Unreal 
Engine 4 (UE4) и Unity. Они имеют 
очень широкие возможности и явля-
ются надёжными инструментами. Во-
круг обоих сложились активные сооб-
щества с многочисленными информа-
ционными ресурсами. Оба движка 
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позволяют управлять 3D-окружением, 
импортировать собственный контент 
(3D-модели, изображения, звук, ви-
део), а также программировать инте-
рактивность и геймплей.

Для создания непосредственно 3D-
моделей для VR существует множество 
пакетов приложений для написания 
профессиональных моделей, текстур, 
анимаций и так далее (например: 
Autodesk’s Entertainment Creation Suite, 
Pixologic ZBrush, Blender, MODO Indie, 
Speedtree). [3] Эти инструменты позво-
ляют превращать идеи в красивые мо-
дели и прототипы, сделанные с нуля, 
которые впоследствии используются 
для создания игр и других программ 
виртуальной реальности.

Альтернативным методом создания 
3D-моделей является Фотограмметрия 
или 3D-сканирование – это использо-
вание многочисленных фотографий 
настоящих объектов с разных ракур-
сов для определения формы, размеров, 
положения и иных характеристик объ-
ектов для дальнейшего построения их 
моделей.

Фотограмметрия использует спосо-
бы и приёмы различных дисциплин, в 
основном, заимствованные из оптики 
и проективной геометрии.

В простейшем случае простран-
ственные координаты точек объекта 
определяются путём измерений, вы-
полняемых по двум или более фото-
графиям, снятым из разных положе-
ний. При этом на каждом изображе-
нии отыскиваются общие точки. Затем 
луч зрения проводится от местополо-
жения фотоаппарата до точки на объ-

екте. Пересечение этих лучей и опреде-
ляет расположение точки в простран-
стве. Более сложные алгоритмы могут 
использовать другую, известную зара-
нее, информацию об объекте: напри-
мер, симметрию составляющих его 
элементов, в определённых случаях 
позволяющую реконструировать про-
странственные координаты точек 
лишь по одному фотографическому 
изображению.

Алгоритмы, применяемые в фото-
грамметрии, имеют целью минимизи-
ровать сумму квадратов множества 
ошибок, решаемую обычно с помощью 
алгоритма Левенберга – Марквардта 
(или метода связок), основанного на 
решении нелинейных уравнений мето-
дом наименьших квадратов.

На рисунке 1  показаны четыре 
основных типа данных, которые могут 
быть как входными, так и выходными 
при производстве фотограмметриче-
ских работ:

пространственные координаты 
определяют положение точек объекта 
в пространстве;

координаты на фотографии опреде-
ляют положения точек объекта на ана-
логовом или цифровом снимке;

элементы внешнего ориентирова-
ния фотоаппарата определяют его по-
ложение в пространстве и направле-
ние съёмки;

элементы внутреннего ориентиро-
вания определяют геометрические ха-
рактеристики процесса съёмки.

К элементам внешнего ориентиро-
вания относятся трёхмерные коорди-
наты центра проекции, продольный и 
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поперечный углы наклона снимка и 
угол поворота. К элементам внутрен-
него ориентирования относятся, в 
первую очередь, фокусное расстояние 
объектива (хотя может учитываться и 
характер искажений, вносимых при 
съёмке: например, дисторсия объекти-
ва, деформация фотоматериала и пр.) 
и двухмерные координаты главной 
точки.

Дополнительные наблюдения по-
могают точнее определять расстояния 
и координаты точек объекта, а также 
уточнять масштабы и саму систему 
координат. [4]

Для создания мира виртуальной 
реальности используются множество 
методов графической постобработки. 
Одним из которых является Multi-Res 
Shading. Это новый метод рендеринга 
для систем виртуальной реальности, 
при котором каждая часть изображе-
ния отрисовывается в разрешении, ко-
торое лучше подходит для плотности 

пикселей финального изображения 
(изображения виртуальной реально-
сти овальные, а не прямоугольные, как 
на мониторах ПК). Благодаря исполь-
зованию мультипроекционной архи-
тектуры для отрисовки нескольких 
точек обзора за один проход, игры 
виртуальной реальности испытывают 
значительный прирост производи-
тельности.

Для создания изображения, адап-
тированного для виртуальной реаль-
ности, используется ряд технологий:

Context Priority позволяет устанав-
ливать контроль над очередностью за-
дач для GPU для реализации таких 
функций, как Asynchronous Time Warp, 
которая сокращает задержки и быстро 
адаптирует изображение, когда гейме-
ры меняют положение головы, без не-
обходимости в повторном рендеринге 
кадра. Это приводит к более плавному 
и отзывчивому игровому процессу, де-
лая игры виртуальной реальности бо-

Рисунок 1 – Типы данных при производстве фотограмметрических работ.
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лее комфортными, особенно во время 
продолжительных сессий. [2]

С помощью VR SLI различные гра-
фические процессоры можно привя-
зывать к определенному глазу, чтобы 
ускорить рендеринг стерео картинки. 
VR SLI позволяет масштабировать 
производительность ПК, на котором 
установлено более двух GPU. [2]

Front Buffer Rendering позволяет 
графическому процессору отрисовы-
вать изображение прямо в передний 
буфер для уменьшения задержек. [2]

Рассмотренные в работе методы не 
единственные и не окончательные, так 
как направление технического разви-
тия ВР-систем стремительно развива-
ется, совершенствуются старые и изо-
бретаются новые методы графического 
отображения.
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Приведена история возникновения и развития идеи предварительного подогрева 
дутья в металлургических печах для производства чугуна и стали, в том числе и 
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конвертерных агрегатах. Перечислены преимущества конвертерной плавки при 
использование предварительного подогрева донного дутья до высоких температур.
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Предварительный подогрев дутья в 
металлургических агрегатах способ-
ствует повышению их технико-
экономических и эксплуатационных 
показателей, в частности, современных 
доменных печей, где воздушное дутьё 

предварительно подогревается до 
1200-1300 °С.

Первые попытки применения на-
гретого дутья в плавильных процессах 
получения железа были осуществлены 
около 1827г. – Ботфильд, а затем Дево 
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и Каброль во Франции впервые про-
бовали использовать горячее дутьё в 
доменной печи, пытаясь предвари-
тельно нагревать вдуваемый в домну 
воздух под колосниками топки.

В Англии шотландский изобрета-
тель Джеймс Бомон Нилсон, начав 
проводить опыты по вдуванию в до-
менную печь горячего воздуха, полу-
чил в 1828г. патент на применение го-
рячего дутья в горнах и вагранках (его 
доменный воздухонагреватель пред-
ставлял собой нагреваемый ящик с 
трубами). Это привело к значительно-
му снижению удельного расхода то-
плива, поэтому все домны Шотландии 
после этого были оборудованы уста-
новками для нагрева дутья, а затем 
предварительный подогрев дутья для 
доменных печей начали осуществлять 
и в других странах мира.

Английский механик и изобрета-
тель Генри Бессемер, который (как счи-
тается в мире) изобрёл революционный 
конвертерный «процесс передела жидко-
го чугуна в литую сталь без затраты 
топлива путём продувки через него 
струями воздуха или пара», в своём па-
тенте Англии №  2321  от 17  октября 
1855г. описывает сущность процесса 
конвертирования металла следующим 
образом: «Струи воздуха или пара, луч-
ше в сильно нагретом состоянии, 
должны пропускаться между частица-
ми расплавленного чугуна или рафини-
рованного чугуна до тех пор, пока ме-
талл, оставаясь ещё в жидком состоя-
нии, не примет свойств стали». Таким 
образом, ещё в 1855г. Г.Бессемер указал 
на целесообразность использования в 

конвертерах предварительного нагрева 
дутья до относительно высоких темпе-
ратур, однако не применил его в своём 
(названным позже в честь него «бессе-
меровским») процессе.

Тепловой баланс первых конвер-
терных процессов был очень напря-
жён – холодное воздушное дутьё ухуд-
шало тепловой баланс плавки и прак-
тически исключало переработку лома 
в конвертере, так как для нагрева бал-
ластного азота, являющегося при дан-
ных процессах основным компонен-
том дымовых газов, требовалось зна-
чительное количество тепла (~ 20 % от 
общей потребности на процесс  – при 
средней температуре дымовых газов 
1450 °C расходуется около 110 ккал на 
1 кг продуваемого чугуна). Несомнен-
но, что предварительный подогрев 
донного дутья позволил бы осущест-
влять процессы выплавки стали в кон-
вертерах с воздушным дутьём более 
горячо, предоставил бы возможность 
применения более «холодных» (как 
физически, так и химически) пере-
дельных чугунов, устранил бы необхо-
димость разработки и применения в 
России «русских» способов бессемеро-
вания Чернова Д.К. (с 1872г.) и Поле-
нова К.П. (с 1875г.), а также (при про-
чих равных условиях) позволил бы 
переплавлять металлолом в ходе кон-
вертерных плавок. Однако, ни в бессе-
меровском, ни в последующем за ним 
томасовском процессе, разработанном 
Томасом Сидни Джилкристом в 1876-
78гг. (запатентован им 26 марта 1878г. 
в Германии), подогрев донного дутья 
так и не был осуществлён.



 143 

Inżynieria i technologia

Повышение физического тепла воз-
духа (параллельно с топливом) путём 
его предварительного подогрева в ре-
генераторах помогло Пьеру Мартену 
(директору железоделательного завода 
в г. Сирёй) и его отцу Эмилю Мартену 
(владельцу железоделательных заво-
дов в г. Фуршамбо и в г.Сирёй) во 
Франции достичь в рабочем простран-
стве своей (названной позже «марте-
новской») печи необходимой для рас-
плавления твёрдого металлического 
лома высокой температуры, которой 
при применении холодных воздуха и 
топлива не удавалось им (как и мно-
гим другим исследователям) достиг-
нуть в ходе проведения ими длитель-
ных (длившихся более 20 лет) экспери-
ментов, начиная с 1840г. Новый про-
цесс производства стали был 
запатентован П.Мартеном в 1864г. 
почти параллельно во Франции 
(10  апреля) и в Англии (15  августа), 
которому суждено было стать первым 
мировым способом выплавки каче-
ственной стали в течение последую-
щих почти 150 лет, благодаря удачному 
решению семьи Мартенов использо-
вать для выплавки стали в отража-
тельной регенеративной печи изобре-
тение братьев Фридриха и Вильгельма 
Сименсов  – принципа регенерации 
тепла, запатентованного (1856г.) и при-
меняемого ими ранее в печах стеколь-
ного производства.

Конвертерный же процесс, минуя 
подогрев воздушного дутья, пошёл по 
другому пути развития. Основные не-
достатки бессемеровского и томасов-
ского процессов, связанные с приме-

нением в них воздушного дутья, пыта-
лись ликвидировать обогащением 
донного дутья кислородом, т.е. путём 
уменьшения содержания балластного 
азота, негативно влияющего на тепло-
вой баланс плавки и вредного с точки 
зрения качества получаемой стали.

Ещё Г.Бессемер в своём английском 
патенте № 356  от 12  февраля 1856г. 
писал: «Я открыл, что если атмосфер-
ный воздух или кислород вводится в 
металл в достаточном количестве, 
то он вызывает сильное сгорание ча-
стиц жидкого металла и поддержива-
ет или повышает температуру до 
такой степени, что металл остаётся 
в жидком состоянии во время перехода 
его из состояния чугуна до состояния 
стали или ковкого железа без примене-
ния топлива», однако различий между 
применением атмосферного воздуха и 
кислорода при производстве стали из 
чугуна английский изобретатель тогда 
не увидел. Хотя позже – в 1871г. Г.Бес-
семер получил патент на вдувание в 
доменную печь воздушного дутья, 
обогащённого кислородом.

В 1876г. Чернов Дмитрий Констан-
тинович в своём докладе Русскому 
Техническому Обществу подчёркивал 
исключительную эффективность при-
менения обогащённого кислородом 
воздуха для продувки жидкого чугуна 
в конвертере  – «Это должно значи-
тельно возвысить температуру ме-
талла, а с другой стороны  – значи-
тельно сократить время процесса…».

В 1925г. инженером Хаатом (Герма-
ния) были опубликованы результаты 
работы томасовских конвертеров на 
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обогащённом дутье, содержащем 50 % 
кислорода.

Позже, с целью повышения тепло-
вого баланса конвертерных плавок, на-
чали применять технически чистый 
кислород.

О целесообразности промышлен-
ного применения чистого кислорода 
для производства стали была чётко 
высказана русским учёным, создате-
лем «Периодической системы элемен-
тов» Менделеевым Дмитрием Ивано-
вичем в 1899г. – он впервые предложил 
использовать чистый кислород для 
ускорения технологических процессов 
в металлургии.

В начале 1933г. советский инженер 
Мозговой Николай Илларионович вы-
ступил с докладом в Академии наук 
УССР, где предложил новые методы 
использования чистого кислорода в 
конвертерах и мартеновских печах. 
Институт химии Академии наук УССР 
в 1934г. дал своё согласие на проведе-
ние опытов по изучению кинетики 
химических реакций кислорода с жид-
ким чугуном.

25  мая 1935г. Мозговым Н.И. была 
подана заявка № 194551  на изобрете-
ние «Способ производства стали» (а.с. 
CCCP № 62155  С 21  с 1/100), отличие 
которого от известных на тот момент 
способов получения стали состояло в 
том, «что в качестве окислительного 
газа применяют кислород». В описа-
нии своей инновационной технологии 
Н.И.Мозговой пишет: «Ковш с жидким 
чугуном ставится под вышку, напоми-
нающую буровую. С высоты вышки в 
жидкий металл опускается труба… 

По трубе в металл вгоняется в каче-
стве окислительного газа чистый кис-
лород в количестве, необходимом для 
окисления примесей чугуна, в результа-
те чего в ковше получается сталь не-
обходимого состава после присадки не-
обходимых добавок и раскислите-
лей…».

22 апреля 1936г. впервые в мировой 
практике Мозговой Н.И. осуществил 
продувку жидкого чугуна кислородом 
сверху в 1,5-тонном конвертере на ма-
шиностроительном заводе «Больше-
вик» (г.Киев), доказав безопасность 
продувки жидкого чугуна газообраз-
ным кислородом и опровергнув суще-
ствующее на то время убеждение не-
которых учёных о неизбежности взры-
вов при таком ведении процесса кон-
вертирования. Кроме того, применение 
кислорода в конвертерах: во-первых, 
улучшило качество получаемой стали 
(отсутствие азота в дутье); во-вторых, 
позволило перерабатывать в сталь чу-
гуны с малым содержанием кремния и 
фосфора; в-третьих, избыток тепла по-
зволял перерабатывать чугун с добав-
кой в конвертер руды, металлолома; 
в-четвёртых, ускорялся процесс.

Применение технического кисло-
рода привело к возникновению ряда 
конвертерных процессов  – с верхней 
продувкой кислородными струями, с 
донной продувкой топливно-
кислородными струями, а также с раз-
личными вариантами комбинирован-
ных продувок. Однако, во всём этом 
многообразии кислородных и 
топливно-кислородных конвертерных 
процессов, как и в первых конвертер-
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ных процессах с донной продувкой 
воздухом, кислородное дутьё и/или 
дутьё, подаваемое на донное переме-
шивание, так и вдувалось в жидкий 
расплав не подогретым.

Первые разработки по предвари-
тельному подогреву донного дутья в 
кислородных конвертерах с комбини-
рованной продувкой кислородом и 
азотом были осуществлены [1, 2] в 
80-х годах прошлого (XX) века кафе-
дрой металлургии стали Днепродзер-
жинского индустриального института 
совместно с Западно-Сибирским ме-
таллургическим комбинатом (г.Ново-
кузнецк). Согласно данных разрабо-
ток, предварительный подогрев дон-
ного дутья осуществлялся путём ра-
ционального использования 
собственных тепловых ресурсов кон-
вертерного процесса  – теплового со-
стояния агрегата и физического тепла 
отходящих газов – путём укладки вит-
ков трубопровода для подачи дутья по 
нескольким вариантам: между кожу-
хом конвертера и его футеровкой по 
всей высоте агрегата [3], в объёме 
верхней части кожуха горловины кон-
вертера и на внутренней поверхности 
нижней части камина [4], в объёме 
шлёмовой части горловины конверте-
ра [5]. При движении по виткам таких 
трубопроводов продувочный газ на-
гревался за счёт тепла, аккумулиро-
ванного в слое огнеупорной футеров-
ки и/или за счёт тепла отходящих из 
агрегата газов, а затем подавался к 
донным фурмам, через которые вду-
вался в расплавленную ванну снизу. 
Исследования, проведённые на 160-т 

конвертерах Западно-Сибирского ме-
таллургического комбината, показали 
возможность подогрева газа лишь до 
480-500 °С (расход газа до 24  м3/мин, 
длина трубопровода около 50 м).

Как показали численные расчёты 
по разработанным одним из авторов 
данной статьи математическим моде-
лям тепловой работы и термонапря-
жённого состояния донных блоков при 
комбинированной продувке в конвер-
тере, настылеобразования вблизи 
устья дутьевых каналов на торце бло-
ков и газовой динамики в их каналах, 
вследствие предварительного подогре-
ва до 500 °С донного перемешивающе-
го газа:

– улучшается тепловой баланс кон-
вертерной плавки [6];

– снижается образование металли-
ческих настылей на торцах донных 
фурм и заметалливание их каналов [7], 
причём тип огнеупора донного проду-
вочного блока и вид подаваемого газа 
тоже имеет значение;

–  повышается стойкость донных 
дутьевых устройств [8], что объясня-
ется снижением термических напря-
жений [9], возникающих в их теле, 
связанных со снижением, прежде все-
го, температурного градиента по ра-
диусу огнеупорного блока [10];

–  появляется возможность сниже-
ния расхода перемешивающего газа 
из-за возрастания скорости его исте-
чения из каналов донных фурм [11].

Однако, c целью дальнейшего улуч-
шения технико-экономических пока-
зателей конвертерной плавки и повы-
шения эксплуатационных характери-
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стик агрегатов и дутьевых устройств 
необходима разработка устройств и 
режимов конвертирования с предва-
рительным подогревом донного дутья 
до температур расплава  – 1300-1600 
°С, а возможно, и несколько выше [12]. 
Это приведёт к повышению эффектив-
ности применения предварительного 
подогрева донного дутья, а именно, к:

– ещё большему увеличению тепло-
вого баланса конвертерной плавки;

–  полному устранению образова-
ния металлических настылей вблизи 
устья продувочных каналов и их за-
металливания, что значительно снизит 
износ блоков в результате отсутствия 
адсорбции материала настыли в поры 
огнеупора с последующим его скалы-
ванием при кристаллизации настыли;

– значительному повышению стой-
кости донных дутьевых устройств в 
результате значительного снижения 
температурного градиента по радиусу 
огнеупорного блока из-за достигаемой 
однородности температурного поля в 
теле огнеупорного материала донных 
блоков.

С этой целью авторами статьи ве-
дутся работы по разработке новых 
конструкций конвертерных агрегатов 
с предварительным подогревом пода-
ваемым через их днище газов до тем-
ператур 1300-1700 °С за счёт более 
полной регенерации тепла отходящих 
газов и дутьевых устройств для донно-
го перемешивания расплава [13] во 
время кислородной продувки и/или 
после неё неактивными или слабоак-
тивными газами.
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Интерес к когерентному фотогальваническому эффекту (КФГЭ) заключается в 
том, что он предположительно отвечает за генерацию второй гармоники (ГВГ) в 
стеклянных световодах. Из-за малой проводимости оптических стекол возникаю-
щие электрические поля достаточно сильные ( ), чтобы вызвать 
понижение симметрии среды, необходимое для ГВГ. Подробно разработаны сце-
нарии появления в стекле под влиянием этого поля макроскопической восприим-
чивости второго порядка. Не ясен сам механизм КФГЭ в стекле. Предполагается, 
что КФГЭ возникает в результате ионизации примесей. Этот механизм требует 
наличия относительно мелких заполненных состояний с глубиной менее 2эВ. В 
равновесии наличие таких состояний, может привести к значительному поглоще-
нию света в стекле. В то же время световоды являются рекордно прозрачными 
твердотельными средами. В научной статье исследуется возникновение стацио-
нарного тока в диэлектрике под действием двух взаимно-когерентных световых 
волн. Предполагается, что свет вызывает переходы между парами локализованных 
состояний. Наличие двух когерентных источников приводит к пространственной 
асимметрии переходов [1]. Рассмотрено квазиклассическое уравнение для вероят-
ности перехода между локализованными состояниями в произвольном порядке. 
Асимметричная часть вероятности перехода получена в третьем порядке по 
электрическому полю. Макроскопический ток найден в модели сетки Миллера-
Абрахамса с внешними источниками тока, возникающими из-за асимметричных 
фотопереходов. Несмотря на большую плотность состояний в запрещенной зоне, 
все они локализованы и поэтому вероятности перехода между ними подавлены за 
счет туннельных факторов. Именно такие переходы определяют фотоэлектрические 
свойства стекол. Целью статьи является исследование КФГЭ в стеклах и в неупо-
рядоченной системе локализованных состояний. Стекло рассматривается как 
система одноуровневых центров. Электронные состояния этих центров 
локализованы в пространстве и имеют непрерывный энергетический спектр. Из-
за большой плотности этих состояний уровень Ферми оказывается закрепленным 
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в запрещенной зоне. Оптические переходы возможны между состояниями по 
разные стороны от уровня Ферми. Низкий коэффициент поглощения света в сте-
кле в рассматриваемой области частот свидетельствует в пользу этой модели. Мы 
базируемся на модели стекла, как системы локализованных состояний между 
которыми происходят туннельные оптические переходы, а также переходы под 
действием фононов. Предположим, что в оптических переходах фононы 
несущественны, в то время как тепловая релаксация обязательно включает в себя 
излучение или поглощение фононов. Рассмотрим два локализованных состояния 
с энергиями  и , между которыми возможен туннельный переход с амплитудой

 (квазимолекулу). Система освещается двумя линейно поляризованными 
когерентными источниками. Амплитуды ,  действительны, фазы различных 
компонент одинаковы. Поэтому удобно ввести относительную фазу

. Амплитуда перехода экспоненциально падает с расстоянием 
между центрами. В основном, действие поля приводит к переменным во времени 
сдвигам уровней [2]
 . (1)

Здесь ,1 – вектор расстояния между центрами лока-
лизации состояний, масса электрона и постоянная Планка полагаются равными 
единице. Уравнения (1) справедливы, если выполнены неравенства 

где . Кроме того, мы пренебрегаем перехода-
ми под действием фононов. Это возможно, если частота света много больше 
частоты соударений с фононами. Вероятность перехода нужно искать в первом 
неисчезающем приближении, приводящем к среднему току. Такой ток возника-
ет, если вероятность перехода становится асимметричной по отношению к ин-
версии координат, то есть различаются вероятности перехода между 
одинаковыми парами состояний. По симметрии уравнение для тока содержит, 
как минимум, три поля. К току приводит второй порядок по полю  и первый 
порядок по полю . Тогда асимметричная часть имеет вид

 . (2)

Здесь учтены только процессы возбуждения электронов. В интерференцион-
ной части вероятности перехода нельзя выделить число фотонов, участвующих 
в переходе. Первый член в уравнении (2) соответствует интерференции фото-
нной амплитуды с участием фотонов  и однофотонной с участием 2 , вто-
рой – произведению однофотонной амплитуды с поглощением  и смешанной 
амплитуды с поглощением кванта 2  и излучением . Эффект отличен от нуля 
именно потому, что состояния системы, между которыми происходит переход, 
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не обладают определенной четностью. Ситуация аналогична переходу примесь-
зона, когда конечное состояние обладает определенным импульсом, но не мо-
ментом. В нашем случае отсутствие определенной четности связано с тем, что 
начальное и конечное состояние имеют разные центры локализации. Плотность 
динамического тока под действием переходов равен произведению заряда на 
частоту перехода  и на расстояние между атомами , усредненному по на-
правлениям пар и межатомному расстоянию [2;3]

  (3)

 2  (4)

В рассматриваемой модели одиночных молекул N – концентрация молекул. 
Если ввести время жизни возбужденного расстояния , то в стационарных 
условиях ток остановится и возникнет стационарная поляризация среды [3]

  (5)

  (6)

Если считать, что оба состояния принадлежат системе случайных 
локализованных состояний, то расстояния между атомами могут меняться. Ве-
роятность обратного перехода , где а  – длина локализации 
так же экспоненциально зависит от расстояния, как и .

Вывод
Практическое значение статьи заключается в том, что установлена зависи-

мость динамической и стационарной поляризации с учетом “близнецовой” ре-
комбинации и ухода электронов на другие локализованные состояния. Установ-
лено, что при очень больших временах ток выходит на стационарное значение и 
определяется перколяционной сетью.

Литература
1. M.A. Волштянский, Б.Я. Зельдович, Я.Е. Каплицкий. Влияние поляризации на свой-

ства индуцированного Х2-тензора в стекле // Квантовая электроника; т.19, 1992,  – 
С.1136-1138.

2. Н.Н. Чернышов, Н.И. Слипченко, А.Ю. Панченко, Е.В. Фурсова. Анализ влияния маг-
нитного поля на физические процессы в фотоэлектрических преобразователях на 
основе компьютерной модели // Фізична інженерія поверхні; т. 9, №1, НФТЦ, Харків, 
2011. – С. 82-86.

3. Q.H. Stolen, H.W.K. Tom. Self-organized phase-matched harmonic generation in optical 
fibers // Optic Lett., 1987. – P.585.



 151 

Inżynieria i technologia

При длительном освещении изотропной среды – стекла монохроматическим светом 
в нем начинается генерация второй гармоники (ГВГ). Этот результат означает, что стек-
ло в результате освещения понижает симметрию и в нем становится отличным от нуля 
тензор поляризуемости второго порядка на оптической частоте . Этот тензор 
определяет второй порядок разложение ВЧ поляризации по электрическому полю

Понижение симметрии происходит спонтанно, поскольку сам свет не может 
определять вектор, необходимый для этого явления. ГВГ накапливается за боль-
шое время за счет медленного изменения стекла. Наиболее естественной причи-
ной понижение симметрии является накопление статических электрических по-
лей. Время релаксации заряда в стекле определяется временем Максвелла, очень 
большим из-за низкой проводимости. Поэтому накопленное в стекле поле будет 
долгоживущим. Механизм усиления следует искать в медленном изменении мате-
риальных констант (эффективных коэффициентов квадратичной нелинейности) 
при воздействии света. Симметрия исходного материала не допускает квадратич-
ной нелинейности. В низшем порядке по интенсивности света ток должен опреде-
ляться фотогальваническим тензором. Последний равен нулю в изотропной и 
негиротропной среде, какой является стекло. Квадратичная нелинейность при 
подсветке не появляется, а механизм связан с понижением симметрии. Промежу-
точным этапом в таком процессе является квазистационарное электрическое 
поле, усиливающееся при воздействии света. Причиной возникновения поля мо-
гут выступать стационарный ток и когерентный фотогальванический эффект 
(КФГЭ). В проведенном эксперименте два тонких луча с основной (от импульсно-
го неодимового лазера) и удвоенной частотами пересекались внутри стекла. Угол 
между осями лучей выбирался так, чтобы удовлетворялись условия дифракции 

ФОТОИНДУЦИРОВАННОЕ ПОНИЖЕНИЕ СИММЕТРИИ 
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Брэгга для луча основной гармоники. 
Наблюдалась интенсивность дифрагиро-
ванного луча основной гармоники в про-
цессе записи двумя лучами и релаксации 
[2]. Возникновение решетки поляризуе-
мостей в процессе записи в среде дока-
зывает участие в этом процессе КФГЭ. 
На это однозначно указывает возмож-
ность записи решеток двумя когерент-
ными световыми лучами основной и 
удвоенной частотой, то есть наличие 
стационарного отклика на разночастот-
ные поля. Это может объяснить началь-

ные стадии процесса возникновения статического поля. Эффект подпитки решет-
ки светом наблюдался в фазово-согласо ван ных условиях, когда возможно возник-
новение обратной связи через генерацию второй гармоники и КФГЭ (рис.1)

График 1 показывает процесс записи бихроматическим светом вплоть до насыще-
ния. Максимальный коэффициент преобразования во вторую гармонику составил ηg 
~ 1.5-10-5. На графиках 2-7 представлены результаты измерений усиления фотоинду-
цированных решеток. Величина ηg выросла до насыщения, что свидетельствует об 
увеличении амплитуды решетки поляризации. Графики 4 и 5 демонстрируют усиле-
ние начальной решетки поляризации лучом . Усиление соизмеримо с предыдущим 
случаем, хотя интенсивности лучей  и  различаются на порядок.

Вывод
На основании проведенных исследований было установлено, что в ряде оксидных 

стекол решетки поляризуемости могут усиливаться при воздействии на них моно-
хроматического излучения. Вначале усиление решеток наблюдалось в фазово-
согласованных условиях, когда существует возможность его объяснения генераци-
ей второй гармоники падающего света. Практическое значение работы заключается 
в том, что в ней показано оптическое усиление решеток поляризуемости которое не 
зависит от поляризации и направления распространения света.
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1. E.M. Dianov et all. Photoinduced second-harmonic generation: observation of charge 

separation due to the photovoltaic effect // Sov. Lightwave Commun., v.2, 1992. – P.83-88.
2. М.К. Balakirev. Optical Anisotropy Induced by Coherent Bichromatic Light in Glass // 

Physics of Vibrations, v.6, №3, 1998. – P.233-237.
3. Н.Н. Чернышов, Н.И. Слипченко, А.Ю. Панченко, Е.В. Фурсова. Анализ влияния маг-

нитного поля на физические процессы в фотоэлектрических преобразователях на 
основе компьютерной модели // Фізична інженерія поверхні; т. 9, №1, НФТЦ, Харків, 
2011. – С. 82-86.

Рис. 1. Кинетика эффективности ГВГ на 
решетке поляризуемостей
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При наличии двух когерентных световых пучков 
 в любой проводящей среде может воз-

никнуть стационарный электрический ток. Уравнение для нелинейного отклика 
тока на частоте  в изотропной среде имеет вид [1;2]
  (1)

где  произвольные функции скалярных комбинаций полей , .
При разложении тока в ряд по степеням нолей возникают всевозможные 

комбинационные гармоники с частотами , среди которых имеет-
ся и нулевая частота, соответствующая стационарному току. В низшем порядке 
по электрическому полю при , ,  когерентный фотогальвани-
ческий эффект (КФГЭ) описывается уравнением [3]

  (2)

Если представить компоненты поля в виде уравнения  с 
амплитудами , то их вклад в фототок будет определяться фазовым множите-
лем. Фазы линейной поляризации всех компонент поля определенной частоты 
одинаковы, и вклады в ток от членов c ,  
пропорциональны . Фазовая чувствительность отличает 
рассматриваемый эффект от известного фотогальванического эффекта, поэтому 
мы называем его когерентным. Он не пропорционален интенсивности света и 
обращается в ноль при некогерентном освещении. КФГЭ зависит не от 
абсолютных, а от относительных фаз полей, поэтому, в принципе, не исключает-
ся возможность КФГЭ и при некогерентном освещении, если выполнено усло-
вие взаимной когерентности. Очевидно, что для КФГЭ несущественно отсут-
ствие центра инверсии. С учетом анизотропии кристалла в общем случае ток 
описывается уравнением [4]
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  (3)
Для линейно-поляризованного электромагнитного поля коэффициенты  

можно считать вещественными. Направление тока комбинируется из направле-
ний первой и второй гармоник. КФГЭ требует взаимной когерентности 
электромагнитных нолей с частотами  и , которой можно добиться с помо-
щью удвоения частоты в нелинейной среде. Рассмотрим эксперимент. Пусть оба 
луча света  и  проходят одинаковый оптический путь в вакууме, отражаясь 
от дрожащего зеркала (рис.1).

Тогда когерентность каждого из лучей теряется, так как они приобретает до-
полнительную случайную фазу  или , где 

 – величина смещения зеркала. Относительная же фаза лучей не претерпе-
вает изменения. Таким образом, при отсутствии когерентности каждого из лу-
чей, взаимная когерентность сохраняется. Отметим, что в самом общем случае 
для существования когерентного фототока в среде необходимо отличие от нуля 
коррелятора полей [5]

 . (4)

Вывод
Рассмотренный пример показывает, что такое электромагнитное поле нео-

бязательно должно быть порождено когерентным источником. Например, кос-
мические источники электромагнитного излучения могут иметь ненулевые 
корреляторы электромагнитного ноля третьего порядка. В среде с центром ин-
версии когерентный ФГЭ может выступать в качестве единственного источника 
постоянного тока. В макроскопическом образце ток КФГЭ обычно простран-
ственно неоднороден из-за осцилляции фаз, вызванной различием скоростей 
световых пучков.
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Рис.1. Отражение двух лучей 
света с основной и удвоенной 
частотами от случайно дрожащего 
зеркала (разность оптических 
путей сохраняется)
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В загальному випадку задача розпізнавання подібності матриць над Z роз-
вязана F.Grunewald [8] і незалежно Р. Саркисян [3]. Цих авторів цікавила прин-
ципова алгоритмічна розв’яз ність задач подібності матриць над Z і не цікави-
ло трудомісткість алгоритмів. Алгоритми, описані в їх роботах, є експоненці-
альними і малозастосовними з обчислювальної точки зору. Це не дивно, так як 
в загальному випадку не існує поліноміального алгоритму для розпізнавання 
подібності матриць над Z.

Більшість досліджень, які стосуються задачі про подібність матриць над 
кільцями, розглядалися при тих чи інших обмеженнях на кільце [1, 4, 6], на по-
рядок матриці [5, 7] або на її характеристичний многочлен [2, 9]. У роботах [3, 6, 
10, 12] встановлено алгоритм розпізнавання подібності цілочисельних матриць. 
Проте канонічних форм матриць щодо відношення подібності в цих роботах не 
встановлено. Будова матриць над полем відносно перетворень подібності опи-
сана повністю у [6].

Даним питанням займався Д. Становський [11], ним було виведено загальну 
формулу обчислення кількості класів подібності та зведено основні результати 
у вигляді таблиці. А у даній статті пропонується новий та більш конкретний 
варіант дослідження, який значно спрощує розуміння розрахунків та результа-
тів для тих, хто тільки починає вивчати питання подібності матриць та зведення 
їх до трикутного виду. А також тут приведені канонічні матриці класів поді-
бності, що доведено і являється частиною лем.

Метою статті є опис класів подібних матриць, тобто виділення в кожному 
класі матрицю найпростішого виду (канонічну матрицю) та знайти кількість 
класів подібності матриць другого порядку над полем ,.

Пригадаємо, що матриці належать до одного класу подібності тоді і тіль-
ки тоді, коли існує оборотна матриця X така, що

ЗАДАЧА РОЗПІЗНАВАННЯ ПОДІБНОСТІ МАТРИЦЬ  
НАД ПОЛЕМ 

М. А. Цимбал, 
аспірантка Донецького національного університету  
ім.. В. Стуса, м.Вінниця, Україна

Ключові слова: класи подібних матриць, подібність матриць, трикутна ма-
триця, оборотна матриця, умови подібності матриць, відношення подібності.

Key words: classes of similar matrices, similarity of matrices, triangular matrix, 
reversible matrix, conditions of similarity of matrices, relation of similarity.
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Матриця X називається транс формуючою матрицею.
Введене відношення подібності є відношенням еквівалентності. Відносно 

нього множина всіх квадратних матриць порядку розбивається на класи поді-
бності, які не перетинаються. Це означає, що кожна матриця належить деякому 
класу подібності і причому тільки одному. Тобто одна матриця не може належа-
ти двом класам подібності.

Розглянемо множину оборотних матриць над полем   (2)
З’ясуємо на скільки класів подібності розіб’ється ця множина. Відповіддю на 

дане запитання є наступна теорема.
Теорема. Нехай  – множина оборотних матриць над полем , що ви-

значається рівностями (2). Множина  розіб’ється на 5 класів подібності, 
представниками кожного з яких є:

Доведення теореми випливає з доведень усіх нижче доведених лем.
Нехай  – оборотна матриця над полем . Тому

Тоді

Нехай є матриці 

Щоб матриці були подібні  потрібно, щоб виконувалася 
рівність (1), тобто:
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Отже необхідними і достатніми умовами подібності матриць   

 є рівності (3) і (6).

Розглянемо коли матриця зводиться до трикутного виду, тобто коли .

Застосувавши рівності (3) та (6) маємо необхідні та достатні умови їх поді-
бності:

Розглянемо випадки:

 Тоді: , 
 Отже,  

 Тоді 

 Отже,  

 Тоді 

Можливі випадки:

а)  тоді 

б) 
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Можна зробити висновок, що матриці зводяться до трикутного виду якщо:

1) , тобто 
 2)      (14)

Лема 1. Матриці подібні,  тоді і тільки тоді коли:
1)  або

2) 

3) 

Інші матриці не зводяться до трикутної матриці виду .

Залишилося розглянути чи матриці  подібні між собою

Знайдемо, коли матриця  подібна матриці 
Для цього скористаемось рівностями (3) та (6)

Якщо 

 

. 

Отже матриця  зводиться до матриці , якщо  

 тобто матриця має вид: 

З вище наведених міркувань маємо:

Лема 2. Матриці  подібні тоді і тільки тоді, коли  
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тобто:

Залишилися матриці, де , тобто . Вони також зводяться до три-
кутної за лемою 1.

Тому залишилися матриці  і , , 

Розглянемо матриці . Знайдемо, які  зводяться до і . 

Для цього використаємо (3) та (6). Маємо:

тоді 

Тому існує матриця, що переводить  в .

На основі попередніх міркувань маємо:

Лема 3. Матриці  тоді і тільки тоді, коли . Тобто 
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Залишимо матриці виду . Розглянемо її

Можливі випадки:
. Тобто .

. Тобто  – необоротна (22)

. Тобто  – необоротна.

Отже, залишилася матриця . Вона є окремим класом.

Розглянемо, які з матриць  подібні між собою.

Нехай . Використаємо умови (3) і (6). Маємо:

Якщо , тому .

, тому . Тому  (24)

Отже, якщо  і , то всі матриці виду  зводяться до діаго-

нальної . На основі попередніх міркувань маємо:

Лема 4. Матриці  подібні тоді і тільки тоді, якщо 

 і .
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Залишилося дослідити випадок, коли у матриці виду   та 

матриці .

Розглянемо, які з матриць . Використаємо (3) та (6)

 або ,   (26)

Тому 

Можливі випадки:

тоді 

Тому    (27)

тоді 

Тому    (28)

На основі попередніх міркувань маємо:

Лема 5. Матриці  подібні тоді і тільки тоді, якщо  

і . Тобто  (29)

Тепер перевіримо чи матриці  подібні між собою. Скорис-
таємося (3) та (6)
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, тому .
Якщо , то , тому  або ,  або .

Якщо , то , тому  або 

Отже матриці подібні між собою . Тому маємо:

Лема 6. Матриці  подібні, якщо  

, , тобто Тобто  

В результаті дослідження матриць другого порядку над полем , було вста-
новлено, що існує 5  класів подібності матриць. А також виділено в кожному 
класі матрицю представника.

Отже, з попередніх міркувань отримали матриці, які належать до різних кла-
сів. Ці матриці є представниками кожного з п’яти класів.
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В изотропном материале можно записать уравнение для
  (1)

Здесь n-нормаль к поверхности, α1 и α2 – две вещественные константы. Фи-
зически поверхностный ФГЭ можно пояснить на примере деформированного 
(слагаемое с α1) или закрученного (слагаемое с α2) мяча, соударяющегося с по-
верхностью. Такой мяч после соударения отлетает под углом не равным углу 
падения, что приводит к возникновению «потока» мячей вдоль поверхности. В 
первом случае (линейный ФГЭ) анизотропия отлета возникает, если мяч дефор-
мирован под углом к поверхности. Деформация играет роль тензора поляриза-

ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СИСТЕМАХ 
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Чернышов Николай Николаевич
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, докторант кафедры 
ИВСУ Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аннотация
Отсутствие центра инверсии оказывает незначительное влияние на зонную 

структуру типичных полупроводников А3В5 и является следствием близости 
этих кристаллов к эквивалентным с центром инверсии. В сочетании с необхо-
димостью учета взаимодействия это приводит к малости объемного фото-
гальванического (ФГЭ). Актуальность статьи заключается в том, что в ней 
рассмотрена ситуация, в которой ФГЭ может возникнуть без учета взаимодей-
ствий, так как это позволяет надеяться на увеличение эффекта. Такая ситуа-
ция 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 рассматривался ток вдоль пленки, в направление 
при котором пленка однородна. Возможны два случая. Во-первых, если нормаль к 
плоскости является осью симметрии кристалла, фотогальванический ток мо-
жет возникнуть при наклонном положении вектора поляризации по отношению 
к нормали. Во-вторых, эффект может существовать при случайном расположе-
нии кристаллографических осей для любой поляризации света.

Ключевые слова: центр инверсии, фотогальванический ток, фотогальвани-
ческий тензор, поверхностные пленки, коэффициент зеркальности.

Key words: center of inversion, photovoltaic current, photovoltaic tensor, superfi-
cial tapes, coefficient of smooth surface.
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ции света, сои которого должны быть наклонно направлены и в реальной зада-
че. Циркулярный ФГЭ возникает, если вектор [EE*] не направлен по нормали к 
поверхности.

В общем случае, фотогальванический тензор αijk в пленке можно построить 
из кристаллических тензоров и вектора нормали n. Если вектор нормали уча-
ствует в первом порядке, αijk = αijklnl, это значит, что пленка обладает ориентиро-
ванной поверхностью. Тензор четвертого ранга αijkl относится к самому кристал-
лу. Он возможен и в центроинверсных средах. Например, в кубическом кристал-
ле с Ц.И. симметричная по индексам j,k часть тензора, определяющая линейный 
ФГЭ, в осях кристалла имеет вид

Если n не совпадает с осью кристалла, тензор αijkl следует преобразовать с по-
мощью операции поворота. Ориентированность поверхности может возникать 
из-за поверхностного потенциала, различия в рассеянии электронов на поверх-
ности, либо направления падения света. В настоящем параграфе рассмотрен 
случай, когда свет вызывает прямые межсезонные переходы. В негиротропном 
материале без учета взаимодействия электронов с чем либо вероятности генера-
ции и рекомбинации являются четными функциями импульса. Тем не менее ток 
появляется из-за того, что электроны с импульсами p и –p движутся к разным 
поверхностям и, следовательно по разному релаксируют. Это разрешает возник-
новение ЭДС вдоль пленки и в материале с центром инверсии. Циркулярный 
ФГЭ в данном случае не возникает.

Из сказанного выше ясно, что необходимо рассмотреть случай, когда поверх-
ность пленки не является плоскостью симметрии системы и коэффициенты 
зеркальности поверхностей различны. В работе изучены два случая, типичных 
для полупроводников: прямые переходы между невырожденными 
эллипсоидальными экстремумами валентной зоны и зоны проводимости и 
прямые переходы между вырожденной валентной зоной и сферической зоной 
проводимости вблизи края поглощения. Подход базируется на классическом 
кинетическом уравнении для электронной функции распределения :

   (3.2)
Ось z направлена вдоль нормали пленки, j – номер долины. Интеграл стол-

кновений записан в простейшем виде, учитывающем сохранение энергии при 

столкновениях, τ  – время релаксации по импульсу, черта над  обозначает 
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усреднение по изоэнергетической поверхности.  включает процессы генера-
ции и состояние в j-й долине с импульсом p и рекомбинации из этого состояния. 
Аналогичному уравнению удовлетворяют дырки.

Предполагалось, что толщина пленки мала по сравнению с длиной поглоще-
ния и длиной волны света, и, следовательно, вероятность генерации электронов 
и дырок не зависит от координат. Рассматривались только прямые переходы. 
Случай непрямых переходов рассмотрен в работе [260]. Граничные условия для 
уравнения (3.2) при отсутствии междолинных переходов и рекомбинации на 
поверхности и изотропном поверхностном рассеянии с коэффициентами зер-
кальности, не зависящими от импульса носителей, имеют вид

 (3.3)

Здесь - коэффициенты зеркальности поверхностей пленки  соот-

ветственно для j-й группы электронов; угловые скобки означают процедуру 

усреднения по изоэнергетической поверхности. Скорости  связаны усло-

вием зеркального отражения. Если выполняется условие иерархии времен ре-

лаксации по импульсу, энергии и рекомбинации , функции распре-
деления в W можно заменить на квазиравновесные. Предполагалось, что меж-
долинная релаксация не происходит. Выполнение этих условий позволяет пре-
небречь в уравнении членом с междолинными переходами и приводит к 
равенству химических потенциалов в квазиравновесных функциях, относящих-
ся к разным долинам. Неравновесные добавки к концентрациями электронов 
дырок, определяются из уравнений полного баланса частиц и электронейтраль-
ности.

Нами были рассмотрены прямые переходы между единственными централь-
ными 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 полупрово-
днике типа А3В5. Последний случай отличается вырождением валентной зоны в 
точке p = 0. В пренебрежение излучательной рекомбинацией и в пределе тонкой 
пленки величина ока в кубическом полупроводнике типа А3В5  определяется 
формулой
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. (3.4)

Здесь

– вероятность межзонного перехода. Для удобства здесь и далее индексы, 
относящиеся к электронам, не пишутся. Используя выражения для энергий лег-
ких и тяжелых дырок и для матричных элементов скорости из [192], формулу 
(3.4) можно преобразовать к виду

 . (3.5)

 
, (3.6)

 
. (3.7)

Константы А, В, С, s- стандартные обозначения параметров валентной зоны, 

- компоненты вектора p в системе кристаллографи-

ческих осей. Величина , 

. Интеграл по углам в выражении (3.5) формально расходится при  за 
счет электронов, летящих вдоль поверхности и почти не соударяющихся с ней; 
расходимость эта слабая, логарифмическая и ограничивается учетом соударе-

ний с примесями при .
Фототок в кубическом кристалле возникает из-за четной анизотропии меж-

зонной генерации, которая перерабатывается в нечетную вследствие рассеяния 
электронов на поверхности. Он оказывается отличен от нуля, даже в приближе-
нии изотропной среды, если пренебречь кубической симметрией. Не ограничи-
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ваясь близостью перехода к краю поглощения, в изотропном приближении 

можно представить межзонный матричный элемент скорости как 
. Вероятность перехода оказывается пропорциональной квадрату угла между 
импульсом и направлением вектора поляризации. В том же пределе тонкой 
пленки мы получили для тока выражение

 
, (3.8)

.

Для существования тока в изотропном приближении необходимо наличие 
как нормальной, так и тангенциальной компонент электрического поля; направ-
ление тока совпадает с проекцией электрического поля на плоскость пленки.

В случае, когда глубина поглощения и длина пробега электронов оказывают-
ся меньше толщины пленки, ток превращается в поверхностный, рассмотрен-
ный в работах [36,41,42].

В заключение обсудим отличие ФГ эффекта в пленках от эффекта Дембера. 
Собственно эффектом Дамбера называется возникновение ЭДС и направлении 
неоднородности (т.е. оси z в нашем случае) при освещении. Величина его не пре-
вышает несколько kT. Однако в оптически анизотропных кристаллах при косом 
расположении осей относительно нормали будет возникать ЭДС вдоль пленки. 
Ввиду неограниченности пленки продольная ЭДС также не ограничена. Таким 
образом, эффект Дембера описывает ситуацию при размерах неоднородности, 
превышающих все характерные длины, кроме длины диффузии, в то время как 
ФГ эффект соответствует пределу, когда толщина (или размер неоднородности) 
порядка длины пробега по импульсу. Помимо этого, ЭДС Дембера вдоль пленки 
в отличие от ФГ обращается в нуль в кубическом кристалле, а в кристалле одно- 
и двухосном направление тока Дембера не зависит от поляризации света (также 
в отличие от ФГ тока).
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Over the past decades, thin-walled multilayer plates and shells are the subject of 
analytical and numerical studies and represent the main bearing elements of 
responsible engineering designs and structures used in modern aviation and missile 
technology, shipbuilding, power engineering and chemical engineering, etc. The rigid 
conditions of their operation – extreme static and dynamic, temperature load modes, 
chemically aggressive environments, radiation effects, etc., combined with restrictions 
on weight and the need to provide complete reliability, raise the requirements for the 
accuracy of finding an elastic-deformed state such bodies.

The task of modeling is complicated, and the fact that the layers can come from 
different materials, that is, to have different physical and chemical properties, and the 
temperature loads on the elastic-plastic cylindrical body take the form of “temperature 
shock”.

To simulate the behavior of structural elements necessary to determine the thermo-
mechanical transient state is not only an elastic deformation stage, but below the 
elastic. Existing numerical methods for solving such non-stationary problems usually 
lead to large computational difficulties associated with the solution of algebraic 
systems of equations, and are not always effective.

The temperature field for isotropic body with no heat sources in it considering the 
heat, which is released in the process of deformation is determined by solving the heat 
equation [1]:

 

 (1)

Hi –parameters Lame ( i= 1, 2, 3 ). The initial distribution of temperature in the 
body, corresponding to the natural non-elastic state of the body, is given so:

 
 при 0=t  (2)

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF THE 
TEMPERATURE FIELD OF ELASTIC PLASTIC MULTIPLE 
CYLINDRICAL BLOOD

Domichev Konstantin
Ph.D. Private higher education institution «Kiev international university»

Keywords: temperature field, the method of fractional steps, heat equation, the 
elastic body, mesh, interpolation of mesh.
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Boundary conditions reflecting the influence of the environment on the body 
temperature, are given in this way

 
 (3)

where n  – the external normal to the surface of the body, α – the heat transfer 
coefficient, Θ – ambient temperature, q – heat flow. In the general case, the values ofα, 
Θ, q may depend on the time and position of the point (α1, α2, α3) on the surface of a 
three-dimensional body V. Condition (3) at different values of the coefficient α 
contains three types of boundary conditions.

It is proposed to use the fractional steps method for solving equation (1) and the 
spline function of the functions [2], which allows to improve the accuracy of the 
calculation of the temperature field of elastic-plastic cylindrical bodies [3,4], as a result 
the numerical representation of the temperature load on each layer is obtained., at the 
given time point and can be implemented using Mathcad, Mathlab, computer 
simulation tools.
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В результате освещения стекло изменяет симметрию и в нем тензор ВЧ по-

ляризации второго порядка на оптической частоте  отличается от нуля. 
Этот тензор определяет второй порядок разложения по электрическому полю. 
Для макроскопического описания процесса усиления решетки рассмотрим од-
номодовую модель статического поля. В однородных условиях и линейном при-
ближении уравнение Максвелла имеет вид [1]
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Поскольку в равновесных условиях  раскачка требует пороговой ве-
личины интенсивности подсветки. Если проводимость разлагается по интен-
сивности света I  – как где  представляет абсолютную от-

рицательную фотопроводимость, то пороговая интенсивность 

При интенсивности света  раскачки поля не происходит и поле релак-
сирует к нулю. При больших интенсивностях света поле нарастает. Развиваю-
щаяся неустойчивость может ограничиваться сверху нелинейными механизма-
ми проводимости в зависимости от статического поля. С увеличением электри-
ческого ноля фотопроводимость должна стать положительной, то есть зависи-
мость абсолютной фотопроводимости от статического поля. При интенсивностях 
света  проводимость имеет вид, показанный на рис.1.

При такой зависимости модуль поля будет асимптотически выходить на 
единственное значение E1 Другими словами, при длительном освещении образ-

ВЛИЯНИЕ ДВУХЧАСТОТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
НА ИНВЕРСИЮ КРИСТАЛЛА СТЕКЛА

Чернышов Николай Николаевич
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, докторант кафедры 
ИВСУ
Мохаммад Амин Фалех Алкхавалдех,  
Громова Ирина Алексанровна
аспиранты кафедры МЭПУ
Ясеновский Эдуард Петрович
студент 4-го курса кафедры ИВСУ Харьковский национальный университет 
радиоэлектроники



 173 

Inżynieria i technologia

ца во всех точках пространства поле по 
модулю будет одинаково. Это означает 
отсутствие пространственной модуляции 
восприимчивости. Постоянство модуля 
поля в пространстве не означает постоян-
ства самого поля. Поле в каждой точке 
может иметь свое направление. В области 
E < E1 осуществляется абсолютная отри-
цательная фотопроводимость. Точка  
устойчивая стационарная. Стрелки 
показывают направление эволюции поля. 

По разные стороны от границы домена поле должно иметь разные знаки. Ска-
чок поля на границе домена  определяет поверхностную плотность 
заряда. Такое распределение поля определяет знакопеременную решетку. Пери-
од и направление решетки определяются начальными условиями. Решетка не 
является гармонической и из-за нелинейности не сохраняет свою форму в про-
цессе релаксации. В отличие от распределения поляризации, показатель пре-
ломления в макроскопическом приближении оказывается постоянным [2]. 
Доменные стенки образуют решетку показателей преломления. Рассмотрим не-
линейную кинетику явления. Скорость роста поляризации  нелинейная по 
полю. Учитывая нелинейность, запишем уравнение [2]

 

 (2)

При  существует два стационарных состояния

 

 (3)

Первое состояние неустойчиво. Поля  усиливаются, а поля  

затухают. Первый порог aE  соответствует началу усиления, второй  – 

насыщению. Если −→→− 0;01 EMτ  существует второй порог насыщение.

Вывод
На основании проведенных исследований установлено, что влияние двух по-

рогов на пространственно-синусоидальную решетку способствует разбиению 
па доменные области. Практическое значение научной статьи заключается в 

Рис.1. Зависимость проводимости от 
интенсивности света
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том, что исследована область насыщения, где 
aExE ≥)(  и нулевая область 

aExE ≤− )( . Поэтому, в зависимости от начальной амплитуды решетки, обра-
зуются чередующиеся доменные области разного размера.
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Технический металл содержит значительное количество примесей и требует 
дополнительной очистки. Наибольшие трудности вызывает очистка от приме-
сей внедрения — кислорода, азота и углерода. Предложена технология, которая 
позволит проводить очистку циркония от кислорода введением раскисляющего 
компонента — алюминия [1].

Для удаления кислорода из циркония предлагается ввести в металл третий 
компонент, который бы образовывал летучий окисел. Применяемая при раскис-
лении присадка должна иметь большее сродство к кислороду, газообразная су-
бокись которой обладает при температуре плавления большей летучестью, чем 
моноокись основного металла [2].

Реакция взаимодействия алюминия с кислородом в цирконии с образовани-
ем летучего окисла будет иметь следующий вид:

Изменение стандартной свободной энергии этой реакции:

при 2200 К  
Из термодинамических расчетов следует, что реакция должна проходить в 

сторону раскисления циркония. Наличие летучих, субокислов установлено для 
системы  и  [3]. Наиболее интенсивные пики в системе 
алюминия обнаружены для масс 27 и 70, что соответствует присутствию в паро-
вой фазе . В грубом приближении можно принять, что упругость 
пара  равна половине упругости пара металлического алюминия при ак-
тивности последнего, равной единице. Используемый для восстановления те-
трафторид циркония содержит в среднем 0,1...0,4 мас.% кислорода, а кальций — 
0,1 мас.%. Черновой слиток после восстановления будет содержать кислорода 
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0,2...0,5 мас.%, так как почти весь кислород из шихты переходит Б слиток, и 
только незначительная его часть испарится в виде газообразных окислов и 
уйдет в шлак. Необходимое количество алюминия в черновом слитке должно 
быть от 0,7 до 1,0 мас.%, из расчета образования летучего окисла  при его 
дальнейшей плавке электронным лучом.

Электронно-лучевая плавка электролитического циркония с добавками алю-
миния, которая была проведена в лабораторном масштабе в вакууме 

Па, показала, что введение алюминия з порошкообразный 
электролитический цирконий с последующей электронно-лучевой плавкой по-
зволяет понизить содержание кислорода до 0,03...0,08 мас.%. Содержание алю-
миния в образцах после ЭЛП составляло менее 0,003 мас.%. Результаты хими-
ческого анализа приведены в табл.1.

Процесс кальциетермического восстановления тетрафторида циркония по-
зволяет непосредственно вводить алюминий в исходную шихту. Полученные 
черновые слитки переплавляли в электроннолучевой печи с целью очистки от 
кислорода и других примесей. Добавка алюминия в количестве, близком к сте-
хиометрическому, незначительно уменьшает количество кислорода по сравне-
нию с цирконием без добавки алюминия. Добавка алюминия в исходный каль-
циетермический цирконий на стадии восстановления тетрафторида в количе-
стве трех стехиометрий состава понижает содержание кислорода в слитке 
после ЭЛП до 0,08...0,09 мас.%. Количество алюминия в слитке после ЭЛП со-
ставляет 3,5...0,8  мас.% и не превышает его содержания в цирконии, по-
лученном без добавки алюминия [4]. Содержание других металлических при-
месей удовлетворяет техническим требованиям на КТЦ.
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1975.. —344с.
3. Самарин А.М. Вакуумная металлургия. Харьков.: Государственное научно-техническое 

Таблица 1 
Результаты химического анализа порошка электролитического циркония с 
различным содержанием алюминия после электронно-лучевой плавки
Содержание
введенного
алюминия

Кислород Азот Углерод Алюминий

0 0,15 0,006 0,05 < 0,001
0,18 0,028 0,0053 0,03 0,001
0,36 0,031 0,006 0,06 0,003
0,5 0,072 0,009 0,04 < 0,001
1,5 0,077 0,02 0,05 0,001
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