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Постановка проблеми в загально-
му вигляді. Виготовлення паливних 
брикетів з солом’яної біомаси в біль-
шості своїй передбачає наявність в 
технологічному процесі операції суш-
ки соломи – доведення її вологості до 
оптимального значення. Застосування 
сушки солом’яної біомаси підвищує 
витрати на виготовлення паливних 
брикетів, а відповідно, і їх вартість. Це 
обумовлено великою енерговитратніс-
тю даного процесу.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Рішення даної проблеми ви-
свічувалось в ряді робіт [1, 2]. Але 
проведений аналіз літературних дже-
рел не вказує на способи вирішення 
питання за рахунок використання для 
сушки паливних брикетів їх власного 

тепла, виключаючи операцію попере-
дньої сушки соломи.

Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). Авторами наво-
диться удосконалена технологія виго-
товлення паливних брикетів, в якій 
виключається операція сушіння соло-
ми. Замість цієї операції пропонується 
сушка солом’яних брикетів за рахунок 
власного тепла та, при необхідності, 
пропонується на другому етапі сушки 
додатковий підігрів повітря електро-
калорифером.

Викладення основного матеріалу 
дослідження. Найбільшою пробле-
мою при спалюванні солом’яної біо-
маси є її низька щільність (для непре-
сованої соломи 30-40 кг/м3, для пресо-
ваної в тюки або рулони – 110-165 кг/

УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ СУШКИ ПАЛИВНИХ 
БРИКЕТІВ ІЗ СОЛОМ’ЯНОЇ БІОМАСИ

Семірненко Ю.І.
кандидат технічних наук, доцент;
Семірненко С.Л.
кандидат технічних наук,  
доцент Сумський національний аграрний університет

Анотація
Найбільш доцільним і розповсюдженим способом використання солом’яної біо-

маси у вигляді палива є брикетування. При цьому однією із основних характерис-
тик гранул і брикетів є кінцева вологість, яка забезпечується сушкою солом’яної 
біомаси до брикетування. В роботі пропонується використання сушки не соло-
ми, а самих брикетів за рахунок максимального використання тепла, що утво-
рюється при виробництві брикетів.

Ключові слова: солом’яна біомаса, брикети, вологість, сушка, повітря, тепло, 
підігрів, процес.

Key words: biomass straw, briquettes, humidity, drying, air, warm, heating, process.
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м3), що ускладнює транспортування і 
зберігання.

Солому економічно вигідно вико-
ристовувати при незначних відстанях 
перевезень від місць виробництва до 
місць використання в зв’язку з тим, що 
витрати на транспортування і збері-
гання соломи складають 70% вартості 
отриманої з неї теплової енергії. Еко-
номічно доцільна відстань перевезен-
ня соломи в тюках може бути у 
2-2,5  рази більшою ніж неущільненої 
соломи, а брикетованої  – в 5-6  разів. 
Така різниця зумовлена собівартістю 
перевезення.

Спалювання тюкованої соломи в 
спеціальних топках має істотні недолі-
ки: високу вартість установок, невисо-
кий ККД, незручність застосування, 
проблеми з доставкою і зберіганням 
сировини.

Широке розповсюдження у всьому 
світі отримали паливні гранули і бри-
кети завдяки особливостям процесу 
згорання, який стає більш повільним і 
контрольованим. Теплотворна здат-
ність даного палива співрозмірна з 
традиційними видами палива, тоді як 
кількість шкідливих речовин, яка виді-
ляється, є значно меншою.

Однією з основних характеристик 
паливних брикети із біомаси є їх кін-
цева вологість, яка забезпечується, як 
правило, сушкою соломи. Нами про-
понується використання сушки не со-
ломи, а самих брикетів за рахунок ви-
користання утвореного тепла при ви-
робництві паливних брикетів.

Швидкість сушки паливних брике-
тів прямо пропорційна волозі, що ви-

даляється з брикету, і коефіцієнту 
сушки. Тобто, для підвищення швид-
кості сушки необхідно понизити від-
носну вологість охолоджуючого пові-
тря, що приведе до пониження рівно-
вагового вологовмісту брикетів. Збіль-
шення швидкості сушки можливе 
також за рахунок збільшення коефіці-
єнту сушки, який зі збільшенням тем-
ператури повітря збільшується.

На першому етапі сушка паливних 
брикетів проводиться атмосферним 
повітрям. Оскільки на початку про-
цесу брикети мають високу темпера-
туру і вологомісткість, а різниця між 
температурою брикетів і повітрям 
значна, то атмосферне повітря інтен-
сивно охолоджуючи брикети, нагріва-
ється, від чого його відносна вологість 
знижується, сприяючи інтенсифікації 
сушіння брикетів. Як показали дослі-
ди, першого етапу сушки достатньо 
для пониження вологості брикетів на 
2,5%. При необхідності більшого по-
ниження вологості використовується 
другий етап сушки.

На другому етапі для інтенсифіка-
ції процесу сушки брикетів повітря 
підігрівається за рахунок електрокало-
рифера. При цьому його вологість зни-
жується, а ентальпія підвищується, за 
рахунок чого забезпечується досушу-
вання брикетів до необхідної вологос-
ті. Використання підігрітого повітря 
збільшить коефіцієнт сушки брикетів і 
знизить їх кінцеву вологомісткість. 
При сушці брикетів максимальної во-
логості (Wбв = 20%) до вологості ефек-
тивного зберігання та спалювання (не 
більше Wсб = 15%) необхідно видалити 
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надлишкову вологу. Маса цієї вологи 
визначається за формулою:

 =   (1)

де  тсб – маса сухих брикетів, кг,
mвб – маса вологих брикетів, кг,
Wc – вологість соломи, %,
Wcб – вологість сухих брикетів, %.
Брикети після виготовлення на 

брикетувальному пресі мають темпе-
ратуру близько 900С.

На випарювання вологи з брикетів 
(mвип, кг) необхідно витратити енергію 
в кількості:

Qвип = qmвб , кВт год (2)

Мінімальний період часу сушки ви-
значається:
Тсуш = Qвип Рк, год, (3)

де Рк  – потужність калорифера, 
кВт.

Ці розрахунки вірні за умови випа-
ровування води з відкритої поверхні і 
при атмосферному тиску, тобто, коли 
коефіцієнт вологопровідності матеріа-
лу, що висушується, дорівнює kв = 1. У 
реальному процесі сушіння брикетів 
випаровування вологи сповільнюється 
зі збільшенням товщини висушеного 
матеріалу, яка визначається з виразу:
hнш = 1 – е – th

нш, (4)
де hнш – відносна швидкість нарос-

тання сухого шару брикетів, м,
t  – час процесу сушки брикетів до 

необхідної вологості, год.
Коефіцієнт вологопровідності kв 

зменшується з наростанням висуше-
ного зовнішнього шару брикетів.

kв = е – th
нш (5)

Швидкість сушки:

u(t) = , кг/м2 год (6)

Питома потужність, яка необхідна 
для сушки:
Nпит = 0,63 u(t), кВт/м2 год (7)

Потужність електрокалорифера для 
сушки брикетів:
N = Nпит F, кВт/год (8)

Продуктивність сушарки:

П = , кг/год (9)

У залежності від вище згаданих 
факторів час процесу сушки брикетів 
при проведенні натурних випробову-
вань не перевищував 0,42 год.

Отримані за удосконаленою техно-
логією паливні брикети за більшістю 
показників відповідають характерис-
тикам міжнародної класифікації (GEN/
TS) та європейським стандартам 
DIN51731.

Висновок
Використання запропонованої тех-

нології дасть можливість знизити ви-
трати на технологічний процес вироб-
ництва паливних брикетів із солом’яної 
біомаси, знизити їх собівартість, кіль-
кість шкідливих викидів в атмосферу 
як при їх виробництві, так і при спа-
люванні.
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technology , is the aggregation of gas technologies...
The matrix of the system state  reflects the structure of the volumes of 

generation, delivery and consumption of energy in  time. All  used 
technologies are involved in ensuring the balance of energy supplied  and consumed 

 at each step .
The main limitations of the model – keeping the right balance of the total power 

, maneuverable power  and the volumes of generated , supplied  and 
consumed  energy, when performing restrictions of belonging of all parameters to 
the sets of possible states.

The measure  of the inconsistency of supplied and consumed energy vectors is 
introduced.

The initial information for modeling are:
• target sequence of annual total energy consumption , at time , 

;
• the initial state of the vector of total supply ;
• the vector of integral parameter differences  for each of the 

THE STEP BY OPTIMIZATION MODEL OF THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ENERGY SYSTEMS

Viktor Denisov
researcher, Institute of General Energy National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The proposed model is step-by-step optimization as the development of a family of 
hierarchical models for optimization of trajectories of sustainable development of energy 
systems and stochastic quasidynamic models of economic and technological influence of 
the life cycle of innovative technologies.

Keywords: step-by-step optimization mathematical model, energy system, 
sustainable development.

The main difference of the proposed step-by-step optimization model is taking into 
account explicitly the impact of economic and technological indicators of development 
of national economy and production, presented in the form of stochastic quasi-
dynamic functions. The model allows the study of the optimum volume of technological 
renovation of complex energy systems.

The model is represented as a hierarchy of scenario. On the top-level of the 
hierarchy in provision of energy involved aggregated technology. For example, 
aggregated technology , is an aggregation of several coal technologies. Aggregated 
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aggregated technologies involved in the calculation;
• functional of economic and technological influence 

;
• forecast cost of technology components:

•  – investment, E / kW,
•  – constant operating expenses, E / kW,
•  – variable operational costs, E / kWh.
The set of the permissible states

of the development of supply rate from the aggregated technology  at the time  is 
calculated.

The task of calculating the scenario of development of the supply vector 
, such that 

minimizes the measure   – the total inconsistency of the vectors of supplied and 
consumed energy is solved.

The objective function of minimizing the total inconsistency of supplied and 
consumed energy vectors during the forecast period with the observance of mandatory 
limits is as follows:

where:
,  – total volumes of supplied and consumed energy;

 – vector of control actions for aggregated technology  at the time ;
 – vector of random external actions for aggregated technology  at the time .

Optimal target trajectory for supply vector

,
is determined on the basis of forecasts of the overall development of the economy 

and related forecasts of consumption structure .
The values of the total supply obtained at the upper level and the component value 

of the vector  for each of the aggregated technologies are the source data 
for the following calculations:

• the required balance of total power ;
• the necessary structure of maneuver capacities ;
• volumes of total and component generation ;
• the volume of necessary investments, E / kW;
• volumes of constant operating expenses, E / kW;
• amounts of variable operating costs, E / kWh.
At the following simulation levels, similar calculations are performed within each 
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of the aggregated technologies, that is, the components of the development scenarios 
for the respective vectors of each of the aggregated technologies are calculated. 
Returning to the above examples of coal and gas technology, all of the calculations 
listed above, which include the components of the aggregated coal and gas technology 
components, are fulfilled.

Further application of this approach ends with the achievement of required or 
specified by the developer level of detail of the simulation.

Perhaps the use of the model in the opposite (bottom-up) direction.
The performed test calculations revealed the adequacy of the proposed model, the 

promising application of this approach and the further development of the model to 
achieve the necessary levels of detail of forecast scenarios for the development of 
energy systems in Ukraine.
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Вперше світ був познайомлений з 
терміном «пребіотики» в 1995  р. Так 
було названо неперетравні речовини, 
які стимулюють ріст і/або активність 
мікроорганізмів кишечника, що веде до 
поліпшення стану здоров’я людини [1].

Протягом наступного періоду, це 
поняття не лише залишилося, а й по-
чало широко досліджуватися і розви-
ватися. Висока зацікавленість пребіо-
тиками не лише у технологів, а й у пе-
діатрів. Обумовлено це тим, що в чис-
ленних дослідженнях підкреслюється 
важлива роль мікрофлори кишечника 
для розвитку дітей та формування іму-
нітету. Саме тому, використання пре-
біотиків у дитячому харчуванні є 
об’єктом уваги технологів. В зв’язку із 
специфікою дитячого харчування, пре-
біотики набули поширення не у вигля-
ді ліків і БАД, а у вигляді продуктів 
оздоровчого призначення. Не зважаю-
чи на те, що кількість таких продуктів 
постійно збільшується, питання їх за-
своюваності у дітей залишаються спір-
ними. Нами представлено аналіз осно-
вних даних класифікації та властивос-
тей найпоширеніших пребіотиків (га-
лактоолігоцукри, інулін, лактулоза).

Галактоолігоцукри це схожі до олі-
гоцукрів жіночого молока з’єднання, 
які серед інших нутрієнтів молока за-
ймають третє місце. Відомо, що більша 
частина олігоцукрів містить галактозу 
та інші гексози, аміноцукри [2, 3]. 
Встановлено, що значна кількість олі-
гоцукрів жіночого молока не пере-
травлюється, а надходить в товстий 
кишечник, де служить субстратом для 
біфідо- і лактобактерій [4]. Але це не 
єдина їх перевага, олігоцукри пригні-
чують діяльність патогенної мікро-
флори і, таким чином, забезпечують 
імунітет організму. Однак, слід заува-
жити, що вміст олігоцукрів в 
коров’ячому молоці значно нижчий, 
ніж в жіночому. Саме тому технолога-
ми було запропоновано збагачувати 
сухі молочні дитячі суміші галактоолі-
гоцукрами. у співвідношенні 9:1.

Ще одним із поширених пребіоти-
ків у дитячому харчуванні є інулін та 
його похідні. Це природні компоненти 
злаків, фруктів і овочів (пшениця, то-
пінамбур, цибуля, банан, цикорій і ін.). 
Отримуємо інулін, у промислових 
масштабах, із кореня цикорію екстра-
кцією, в якій міститься суміш фрукта-

ПРЕБІОТИКИ У ДИТЯЧОМУ ХАРЧУВАННІ

Болгова Н.В.
Доцент, кандидат сільськогосподарських наук, Сумський національний агарний 
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Ключові слова: пребіотики, олігоцукри, інулін, фруктанти, рецептура, мо-
лочна суміш.
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нів з різною довжиною ланцюга (від 
2 до 60).

До поняття «фруктоолігоцукри» 
відносять інуліноподібні з’єднання з 
числом моносахаридів менше 10 [8]. 
Вони не розщеплюються в тонкому 
кишечнику, а накопичуються у товстій 
кишці і утилізуються мікроорганізма-
ми. Однак слід зауважити, що інулін і 
олігофруктоза всмоктується у різних 
відділах товстого кишечника, забезпе-
чуючи пребіотичну дію по всій її до-
вжині. Саме тому технолог зобов’язаний 
чітко уявляти, який саме інуліновий 
пребіотик має входити до складу про-
дукту.

Типовими представниками пребіо-
тиків є фруктани. Вони сприяють збіль-
шенню числа біфідобактерій в товстому 
кишечнику, а їх пребіотичний індекс 
становить (4,00±0,82)*108 [9].

Аналізуючи літературні дані вста-
новлено, що сухі молочні дитячі сумі-
ші збагачені пребіотиками не лише 
позитивно впливають на нормалізацію 
мікрофлори кишечника, а й нормалі-
зують процес утворення калових мас. 
Достовірні показники нормалізації ро-
боти товстого кишечника спостеріга-
лися під час вживання сумішей, які 
містили не лише галактоолігоцукри, а 
й інулін (p˂0,01) [13].

Одночасно були проведені дослі-
дження зміни ваги дітей, які харчува-
лися такою сумішшю. Аналізуючи 
отримані результати, науковці дійшли 
висновку, що достовірні відмінності 
збільшення маси тіла у дітей, які отри-
мували і не отримували пребіотики, 
відсутність. Відповідно до цього, мож-

на стверджувати, що збагачення сумі-
шей пребіотиками не чинить негатив-
ного впливу на ріст дітей та їх вагу. 
Однак, сьогодні в науковій літературі 
відсутня інформація стосовно трива-
лості вживання пребіотиків та стосов-
но стійкості ефектів. Слід зазначити, 
що аналіз ефективності та безпеки од-
них пребіотиків не може бути пошире-
ний на інші, а введення пребіотиків у 
рецептурний складу молочних сумі-
шей має бути чітко обґрунтовано.

Отже, викладений вище матеріал 
свідчать, що пребіотиків в складі про-
дуктів для дитячого харчування мають 
широке застосування. Не було вста-
новлено негативних наслідків їх вико-
ристання у раціоні, але спостерігається 
позитивний вплив на формування ка-
лових мас та склад мікрофлори кишеч-
ника. Таким чином, можемо вважати 
цілком обґрунтованим введення пре-
біотиків у сухі молочні каші для дитя-
чого харчування.
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In the recent years, information tech-
nology has acquired significant develop-
ment. Web-based automation processes 
have become widespread [1, 2, 3].

At the moment there are successfully 
used different types of technologies for 
building web-based applications on the 
server side. Such applications have the 
common goal of implementing business 
logic on the server side and generating 
code for the client. When developing a 
web application, you can use one of the 
most popular technologies, including Java 
Servlets [4], Java Server Page [5], PHP [6], 
Node.js [7, 8], ASP.NET [9, 10].

Servlet technology is widespread and 
can be used with all popular web servers 
that serve as servlet container (Apache 
Tomcat, Java Web Server) [4].

Servlets are processed by using threads. 
They provide a component, platform-in-
dependent method for building web ap-
plications with no performance limita-
tions. Servlets have a wide range of avail-
able APIs, allow you to take advantage of 
Java, easily expand and scalable, support-

ed by all popular web servers. All of these 
ensure the efficient use of this technology 
for the development of large web sys-
tems.

Java Server Pages Technology (JSP) is 
a superstructure of Java Servlets [5]. It 
provides faster and easier web application 
development using templates. JSP pages 
are page templates that are similar to PHP 
and ASP templates. The main difference 
is the code is compiled in Java Servlet.

JSP technology successfully combines 
all the advantages of the Java platform and 
a template approach to develop sites. 
Thanks to this technology has become 
widespread. However, during creating 
complex web-based systems, the limita-
tions imposed by the template approach 
become a serious obstacle to their devel-
opment [5].

Personal Home Page (PHP) technolo-
gy is also based on the principle of build-
ing pages based on templates [6]. PHP is 
a very convenient tool for developing 
small systems. It has become widespread 
thanks to the support of the most popular 
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platforms. Limitations on productivity, 
scalability, programming language, ex-
panding opportunites and integration 
prevent the use of PHP technology in the 
development of large-scale systems.

Node.js technology is aimed to create 
scalable, distributed network applications 
such as a web server. Node.js is a web ap-
plication development platform [7]. In 
Node.js you can simultaneously perform 
several operations that do not depend on 
each other [8]. A large system has been 
created around Node.js that includes hun-
dreds of modules from various develop-
ers. The processes of finding, selecting 
and installing the necessary modules be-
come easy and fast.

A new stage in developing interopera-
bility between applications is Microsoft’s 
development of.NET technology and the 
ASP.NET environment [9]. It is available 
as a.NET Framework extension to the 
Microsoft Windows operating system 
family. Work is underway to create the.
NET Framework on other operating sys-
tems [10]. The.NET platform simplifies 
the development of applications and im-
proves code reliability. In particular, it 
provides automatic time-management of 
objects that are neutral to language classes 
in the classroom.

The.NET Framework  – Common 
Language Runtime is based on the system 
services of the operating system and man-
ages the execution of a code which is writ-
ten in any modern programming lan-
guage [11]. A set of base classes gives ac-
cess to platform services that allows to use 
any programming language. Common 
Language Runtime and base classes form 

the basis of the.NET platform. NET also 
offers high-level services:

– ADO.NET – the new generation of 
ADO, which uses XML and SOAP for 
data exchange;

– ASP.NET  – a new version of ASP 
that allows you to use any (.NET-compli-
ant) language for web page program-
ming;

– Windows Forms and Web Forms – a 
set of classes for building a user interface 
for local and Web-based applications.

Deployment of systems on the.NET 
platform is carried out in a special way: 
the compiler creates a code in the Micro-
soft intermediate language (MSIL). A 
MSIL file can run on any processor plat-
form if the operating system provides.
NET CLR [10].

The.NET platform and the ASP.NET 
environment provided new features for 
developing web-based systems. They meet 
modern requirements and allow you to 
significantly accelerate and simplify the 
development of large programs.

That is why, when developing web ap-
plications, it is necessary to take into ac-
count the possibilities of technology in 
terms of ease and efficiency of program de-
velopment, the universality of connecting to 
databases, the ability to work with applica-
tion servers, to create SQL queries to data-
base tables, to design creative website.
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На сьогоднішній день підготовка 
фахівців в напрямку комп’ютерних 
наук практично неможлива без ви-
вчення різних СУБД і написання за-
питів до бази даних. У більшості тех-
нічних навчальних закладів сфери IT 
вивчають ці питання, без цього у наш 
час неможливо розробляти більшість 
програмних продуктів. Тому важливи-
ми є закріплення та перевірка знань 
студентів у цій сфері. Система тесту-
вання знань мови запитів може вико-
ристовуватись для спрощення завдань 
перевірки і навчання студентів. Авто-
матизація цього процесу дає багато 
переваг, до того ж у час технологій, в 
першу чергу Internet, така система буде 
більш відповідати вимогам сучасності. 
Метою роботи є розробка методики 
формування тестових завдань та оцінки 
результатів для програмної системи 
тестування знань мови SQL. Тестуван-
ня повинне проводитися за допомогою 
тестів у відкритій формі, а саме сту-
денту пропонується вирішити задачу – 

написати текст запиту до бази даних. 
Система повинна оцінити правиль-
ність запиту.

В існуючих дослідженнях розгляну-
ті питання формування тестового на-
бору, але не враховані особливості пе-
ревірки знань з мов програмування, 
зокрема, мови запитів.

Для наведення методики формуван-
ня тестових завдань окрім стандартних 
критеріїв [1] (критерій дискримінатив-
ності, надійності, валідності, складності 
тесту) запропонуємо критерії, яким по-
винні задовольняти тестові набори:

1. Критерій повноти – наведені у те-
стовому наборі питання повинні покри-
вати усі елементи теми, за якою прово-
диться тестування;

2. Критерій відсутності перетину те-
стових питань: перевірки підлягають 
лише фрагменти завдання, за яким 
сформульоване питання.

Докладніше опишемо критерій по-
вноти. Для цього наведемо терміни 
«зміст поняття» та «об’єм поняття»: 
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змістом поняття є сукупність суттєвих 
ознак, які характеризують даний пред-
мет, а об’єм поняття  – сукупність або 
множина предметів, які входять до 
складу поняття. Провівши аналогію між 
поняттям (основним об’єктом 
предметної галузі) та дисципліною, за 
якою проводиться тестування, можна 
зауважити, що до змісту дисципліни 
входить увесь перелік тематичних оди-
ниць (тем, розділів, підрозділів, тощо), а 
об’єм складає множина тестових пи-
тань, які покривають увесь зміст кожної 
теми. Формалізуємо наведене:

S=∪ Ri,
де S – об’єм всієї дисципліни; Ri – і-е 

тематична одиниця, і ∈ [1; n], n  – кіль-
кість тематичних одиниць в дисципліні.

Для запобігання «обміну думками» 
під час проведення тестування тест по-

винен містити не менш ніж 10 питань за 
кожною темою.

Наприклад, для перевірки знань з 
мови SQL, виділимо розділи: DML, DDL, 
DCL. В кожному з них визначимо тема-
тичні одиниці, взаємозв’язок яких для 
розділу DDL наведено в табл.1. Наведе-
ний рівень складності може застосовува-
тися для автоматизації формування тес-
тових наборів для стійкої групи користу-
вачів або дискримінаційного тестування 
(для отримання максимальної оцінки 
«задовільно» за успішне проходження 
тесту першого рівня складності).

Тобто для формування тесту з цьо-
го підрозділу необхідно скласти не 
менш ніж 150 питань відповідно до на-
веденої тематики.

На підставі критерію відсутності 
перетину тестових питань, пропону-

Таблиця 1 – 
Тематичні одиниці підрозділу DDL
Підрозділ Тема Тематична одиниця Рівень

CREATE Table Структура таблиці 1
Декларативні обмеження на дані 1
Декларативні обмеження цілісності 2
Завдання каскадного видалення 3

Index Первинні індекси 1
Некластеризовані індекси 2
Складові індекси 3
Покривні індекси 3

View Завдання представлення 1
Іменування ствопців 2

ALTER TABLE Зміна типу даних 1
Додавання / вилучення обмежень полів 2
Додавання / вилучення / модифікація стовпців 3

DROP TABLE Просте вилучення об’єктів 1
Каскадне вилучення об’єктів 2
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ється обмежити перевірку відповідей 
лише тематикою питання, наприклад, 
при перевірці знань за тематичним 
розділом «Декларативні обмеження на 
дані» необхідно перевірити створений 
об’єкт на відповідність структури та 
обмежень на запропоновані стовпці 
без врахування обмежень цілісності 
даних та типів інших стовпців. Форма-
лізуємо:

∀ i, j: Ri ∩ Rj=∅,
де Ri, Rj– і (j) -а тематична одиниця, і, 

j ∈ [1; n], n – кількість тематичних оди-
ниць в дисципліні.

Таким чином, уся тестова множина 
може бути представлена:

S = ∪ Qi
l,

де Qi
l  – l-те питання тестового на-

бору, яке входить до складу Ri, l >= 10.
Так, для формування тестового на-

бору з одного тематичного розділу, 
слід навести однотипні питання, на-
приклад, для тематичного розділу 
«Декларативні обмеження на дані» на-
ведемо таблицю Students (id integer, 
Name varchar (30), DOB date, Group 
varchar (15), Address varchar (50), Rating 
double) та запити:

створіть таблицю Students з таким 
обмеженням даних: не можна зарахо-
вувати студентів, молодших за 10  та 
старших за 120 років та обов’язковим 
заповненням поля Address;

створіть таблицю Students з таким 
обмеженням даних: рейтинг студентів 
не нижчий за 150 та назва групи пови-
нна містити «-17-», тощо.

Для визначення коректної відповіді 
слід для кожного запиту сформувати 
еталонні запити, за допомогою яких 

можна отримати результуючу вибірку 
з використанням еталонного запиту 
на створення об’єкта та службової ін-
формації (словника даних). Також не-
обхідно розробити показники оцінки 
результуючих запитів для кожної з те-
матичних одиниць і ввести їх до бази 
тестових питань з вказівкою тематич-
ної одиниці, а всі завдання повинні 
відноситися до певної одиниці для 
здійснення перевірки.

Тестовий набір для підсумкового 
контролю знань повинен містити пи-
тання з кожної тематичної одиниці, 
але при досить великій кількості тем та 
обмежені часу пропонується проводи-
ти тестування, призначене для окре-
мих груп користувачів, а в тестові на-
бори включати питання одного рівня 
складності. Наприклад, в першу чергу 
можна сформувати тест з питань рів-
нем складності 2 (оцінка «добре»), піс-
ля складання якого можна сформувати 
2  набору з рівнем складності 1 (для 
перевірки володіння базовими зна-
ннями для тих, хто не склав першу 
частину) та рівнем 3 – для користува-
чів, які можуть претендувати на від-
мінну оцінку. Також можна передбачи-
ти ведення поточного контролю шля-
хом автоматичного формування тесто-
вих наборів на підставі питань з 
обраного розділу / підрозділу без ура-
хування складності завдань. Кількість 
питань в завданні викладач може са-
мостійно визначити, але ця кількість 
не повинна бути меншою, ніж кіль-
кість тематичних одиниць. Тобто при 
ієрархічній структурі організації за-
вдань полегшується процес формуван-
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ня тестових наборів з урахуванням 
критерію валідності за змістом.

Для оцінки результатів тестування 
при автоматизації перевірки знань з 
мови SQL необхідно створити набір 
вимог за кожною тематичною одини-
цею та алгоритм порівняння еталон-
ного та запропонованого користува-
чем запитів.

Наприклад, для теми «Декларатив-
ні обмеження даних» результати отри-
маних вибірок пропонується порівню-
вати за такими критеріями: з викорис-
танням службової інформації переві-
ряється співпадіння створеного 
обмеження (constraint) з еталонними 
без урахування наявності інших обме-
жень та необов’язковим збіганням 
назв інших стовпців. Але обмеження 
можуть не повністю співпадати,тоді 
рекомендується перевірити наявність 
обмеження та виконати перевірку ро-
боти обмеження з використанням за-
питів на додавання інформації та сце-
наріїв, що дозволяють змінювати по-
точне оточення (за необхідності). Ана-
логічно перевірка коректності 

створення запитів на вилучення та 
модифікацію об’єктів проводиться з 
використанням службової інформації 
та еталонних запитів.

При проведені поточного контролю 
і формуванні завдань з рівним рівнем 
складності для оцінювання можна за-
стосовувати коефіцієнти, які 
відповідають рівням складності. 
Пропонується загальну оцінку розра-
ховувати за формулою: М = k * A / P, де 
k  – коефіцієнт складності (для серед-
нього рівня складності  – k = 1, для 
низького – k = 0.7, для підвищеного – k 
= 1.3). За наявності більшої кількості 
рівнів можна коефіцієнт складності 
задавати самостійно.
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При лазерной сегментации много-
слойного микробиологического мате-
риала встает вопрос о повышении ка-
чества биотехнологического процесса. 
Это необходимо для уменьшения по-
терь дорогостоящего микробиологи-
ческого материала и достигается за 
счет контроля температурных режи-
мов лазерного нагрева вследствии 
оптимизации технических параметров 
лазерной сегментации последнего. С 
этой целью необходимы корректная 
постановка и реализация соответству-
ющих прикладных оптимизационных 
математических моделей с учетом мно-
гослойной, нелинейной структуры 
микробиологического материала и 
особенностей процесса лазерного воз-
действия.

Актуальность данного вопроса ис-
следований отмечена в работах веду-
щих отечественных и зарубежных уче-
ных [1 – 5]. В работах [1 – 3] осущест-
влена оптимизация не биологических, 
а других систем, содержащих дискрет-
ные источники воздействия физиче-
ских полей. Важным в этих работах 
является методологический подход к 
осуществлению оптимизации параме-
тров многослойных систем. Несмотря 

на то, что в научных работах [4, 5] рас-
смотрены вопросы оптимизации от-
дельных технических параметров про-
цесса действия лазерного луча на эм-
брион, в них не учитываются трех-
слойная, неоднородная структура 
эмбриона, теплофизические особен-
ности процесса лазерного воздействия, 
что приводит к получению усреднен-
ных температур нагрева слоев и техни-
ческих параметров лазерных издучате-
лей.

Отметим, что специфика оптимиза-
ции параметров многослойных биоси-
стем такова, что необходим перебор 
экстремумов функции цели, с учетом 
ограничений на технические параме-
тры лазерного воздействия [6, 7], кото-
рый требует больших затрат машин-
ного времени и памяти. Таким обра-
зом, в качестве задачи исследований 
положим предложить численные ме-
тоды реализации прикладных оптими-
зационных математических моделей. 
Стоит заметить, что математическое 
моделирование многослойных микро-
биологических материалов под воз-
действием лазерным излучением, свя-
зано с определенными особенностями 
построения и реализации расчетных и 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИКЛАДНЫХ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
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Университет Сельского Хозяйства имени Петра Василенка Кафедра высшей 
математики
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прикладных оптимизационных мате-
матических моделей [6  –  8]. Эти осо-
бенности влияют на выбор численных 
методов и задание управляющих пара-
метров спецвычислителей для реали-
зации прикладных оптимизационных 
математических моделей процесса воз-
действия. В связи с этим, для их чис-
ленной реализации целесообразно 
предложить алгоритм, состояший из 
известных численных методов.

В статье [8] рассмотрена структур-
ная схема базового укрупнённого ал-
горитма для оптимизации основных 
параметров действия лазерного луча 
на микробиологические материалы. 
Этот алгоритм предложен с целью мак-
симальной универсальности подхода к 
оптимизации различных параметров 
лазерного воздействия на микробио-
логические материалы. Заметим, что 
алгоритм значительно упрощается, 
если среди множества всех искомых 
параметров выделить основные, а зна-
чения остальных  – задать исходя из 
предварительно оговоренных ограни-
чений [6, 7]. В этом случае существен-
но упрощается процесс поиска значе-
ний искомых технических параметров. 
В качестве объекта исследований вы-
берем эмбрион под воздействием ла-
зерным лучом.

Рассмотрим укрупнённую струк-
турную схему процедуры сеточно-
шаговой оптимизации основных пара-
метров лазерного воздействия на эм-
брион по критерию жизнеспособности 
зародышей эмбриона (число или объе-
мы жизнеспособных и термически 
травмированных зародышей) [7 – 9].

Шаг 1.  Вводится исходная инфор-
мация необходимая для математиче-
ского моделирования процесса лазер-
ного воздействия на эмбрион.

Шаг 2.  На основе заданных шагов 
дискретизации искомых параметров 
осуществляется формирование круп-
ной сетки искомых параметров.

Шаг 3.  Осуществляется решение 
соответствующей краевой задачи и 
определение значений критерия жиз-
неспособности зародышей эмбриона 
для всех узлов крупной сеточной моде-
ли [7 – 11].

Шаг 4. Осуществляется выбор узла 
сеточной модели по критерию макси-
мальной жизнеспособности зароды-
шей эмбриона.

Шаг 5.  В окрестности выбранного 
узла осуществляется измельчение ша-
гов сеточной модели искомых параме-
тров.

Шаг 6.  На основе шагового метода 
осуществляется направленное улуч-
шение значения критерия жизнеспо-
собности зародышей эмбриона по 
узловым точкам измельчённой сетки.

Шаг 7.  Поиск улучшения значения 
критерия жизнеспособности зароды-
шей эмбриона по узловым точкам из-
мельчённой сетки заканчивается тогда, 
когда нет узловой точки с лучшим зна-
чением контролируемого критерия. В 
этом случае считается, что найден ло-
кальный экстремум, который запоми-
нается для дальнейшего его сравнения 
с другими значениями локальных экс-
тремумов.

Шаг 8.  Для осуществления проце-
дуры перебора локальных экстрему-
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мов выбирается новая узловая точка 
на крупной сетке искомых параметров 
(к шагу 4) и процесс повторяется (шаг 
5, 6, 7, 8). При этом каждое новое по-
лученное значение локального экстре-
мума сравнивается с предыдущим и 
запоминается лучшее.

Отметим, что выбор очередного 
узла на крупной сетки может осущест-
влятся, как случайным образом, так, 
например, и согласно предварительно-
му ранжированию значений критерия 
жизнеспособности зародышей эмбри-
она в узловых точках крупной сетки.

Шаг 9.  Выводятся значения иско-
мых параметров лазерного воздей-
ствия на эмбрион, а так же значение 
критерия жизнеспособности зароды-
шей эмбриона.

Отметим, что приведенный выше 
алгоритм носит универсальный харак-
тер и с учетом биофизических особен-
ностей микробиологического материа-
ла, технических параметров процесса 
лазерного воздействия может быть ис-
пользован для оптимизации любых 
технических параметров. Это дает воз-
можность обосновано осуществить 
выбор и задать параметры спецвычис-
лителей для аппаратной реализации 
прикладных оптимизационных мате-
матических моделей, что позволит по-
высить точность полученной функции 
цели, а значит, уменьшить затраты ма-
шинного времени и памяти реализа-
ции прикладных оптимизационных 
математических моделей.
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Енергоефективність виробництва 
та збереження навколишнього серед-
овища – мета кожного сучасного ви-
робництва.

Основним джерелом неефектив-
ного використання енергії та ресур-
сів є утворення браку в ході техноло-
гічного процесу. Оскільки це витра-
чена сировина і енергія, що не дає 
підприємству прибутку. Але також 
вимагає повторного використання 
енергії та матеріалів, для усунення 
дефектів, переробки, чи утилізації 
виробу в залежності від характеру 
дефекту та властивостей матеріалу з 
якого його було виготовлено.

Щоб не допустити неефективного 
використання енергії потрібно забез-
печити оптимізацію технологічних 
режимів виробництв. Це передбачає 
отримання продукції відповідної 
якості за умови мінімізації енергоре-
сурсів.

Виробництво полімерних труб не 
є винятком. У зв’язку з чим є акту-

альною задача отримання екструдо-
ваних полімерних труб з викорис-
танням енергоефективних техноло-
гій. Поставленої мети можна досягти 
лише створивши автоматичну систе-
му керування, що буде враховувати 
параметри якості кінцевої продукції. 
Сучасні методи аналізу якості гото-
вої полімерної продукції не дають 
можливості отримати інформацію 
раніше, ніж за 24 години після отри-
мання готового виробу, що робить 
неможливим створення оперативної 
системи керування з урахуванням 
показників якості готового виробу.

Тому постає задача знайти залеж-
ність між технологічними параме-
трами, які вимірюються, та показни-
ками якості готової продукції. 
Оскільки до показників якості згідно 
з ДСТУ Б В.2.7-151:2008 відноситься 
цілий ряд параметрів: зміна довжини 
труб після прогрівання (%); стійкість 
при постійному внутрішньому тиску, 
при 20 °С (год); стійкість при постій-
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ному внутрішньому тиску, при 80 °С 
(год); термостабільність труб, при 
200 °С (хв); відносне подовження при 
розриві (%), границя текучості при 
розтягу (МПа), зовнішній вигляд; 
розміри труби. Частина з яких не 
підлягає безпосередньому вимірю-
ванню в процесі виробництва (на-
приклад зовнішній вигляд та форма 
труби), практично неможливо оха-
рактеризувати цей зв’язок кількісно 
у вигляді чисельної моделі. Одним з 
альтернативних варіантів може бути 
створення нечітких моделей, які фор-
муються за допомогою експертних 
систем.

Вхідними величинами для такої 
моделі є: температура в першій зоні 
нагріву корпусу; температура в дру-
гій зоні нагріву корпусу; температу-
ра в третій зоні нагріву корпусу; 
температура в четвертій зоні нагріву 
корпусу; температура в п’ятій зоні 
нагріву корпусу; температура в го-
ловці екструдеру; швидкість обертів 
шнеку.

Вихідними величинами моделі є: 
відносне подовження при розриві; гра-
ниця текучості при розтягу; зміна до-
вжини труб після прогрівання; стій-
кість при постійному внутрішньому 
тиску, при 20 °С; стійкість при постій-
ному внутрішньому тиску, при 80 °С; 
термостабільність труб, при 200 °С; зо-
внішній вигляд; розміри труби.

Структурна схема такої моделі якос-
ті готового полімерного виробу матиме 
вигляд, зображений на рисунку.

Застосування такої моделі дозво-
лить в рази скоротити час за який ми 
зможемо отримувати оціночні зна-
чення параметрів якості готового ви-
робу. Що дасть змогу не тільки ство-
рювати системи керування реального 
часу, але й створити системи керуван-
ня з прогнозованими моделями. 
Останні в свою чергу як раз і виклю-
чать можливість утворення браку ще 
на етапі формування дефектів, або 
зможуть так скоригувати роботу апа-
рата, що мінімізує шкідливий вплив і 
дозволить за заданих умов отримати 

Рисунок 1. «Структурна схема нечіткої моделі якості готового полімерного виробу»
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задовільну продукцію (за умови що 
вплив не призвів до невідворотного 
утворення браку).

В подальших дослідженнях плану-
ється дослідити нечітку модель якості 

готового полімерного виробу та пере-
вірити її адекватність. Синтезувати її з 
тепловою моделлю екструдера. А та-
кож синтезувати систему керування з 
прогнозованою моделлю.
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Кислородно-конвертерный (LD- или BOP-) процесс получил быстрое и ши-
рокое распространение благодаря своей сравнительной простоте и высокой 
производительности, поэтому в настоящее время является ведущим 
сталеплавильным процессом в мире.

При этом, огнеупорная футеровка конвертера служат в достаточно жёстких 
условиях, связанных с наличием перепада температур, характерного для всех 
тепловых агрегатов. Как известно [1, 2], это является причиной возникновения в 
теле огнеупорных блоков, из которых состоит футеровка, градиентов температур, 
вызывающих появление в огнеупорах термических напряжений, что приводит в 
последующем к разрушению футеровки, в первую очередь – её рабочего слоя.

С целью повышения стойкости футеровки при выплавке стали в конвертерах 
[3] в настоящее время повсеместно используются различные варианты новей-
шей ресурсо- и энергосберегающей технологии горячих ремонтов футеровки 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ 
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ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕЁ С ОТХОДЯЩИМ ГАЗОМ В 
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агрегатов  – набрызгивание на неё путём раздувки азотными струями капель 
специально подготовленного жидкого конечного шлака с высоким содержанием 
в нём MgO с постепенным формированием на поверхности футеровки наморо-
женного слоя прочного шлакового гарнисажного покрытия, которое значитель-
но увеличивает срок службы футеровки [4]  – одного из важным показателей 
работы конвертеров, влияющим на их производительность. Кроме того, нали-
чие шлакового гарнисажа на футеровке позволяет сформировать в агрегате 
жидкий высокоосновный шлак ещё до начала продувки – при заливке чугуна, 
под воздействием которого происходит частичное оплавление гарнисажа.

Это свидетельствует в пользу применения технологий ошлакования с целью 
повышения стойкости огнеупорной футеровки конвертера за счёт её гарнисаж-
ной защиты, предохраняющей футеровку от растрескивания и износа. В связи с 
этим актуальным является изучение теплового состояния футеровки конверте-
ра при работе агрегата как с её ошлакованием, так и без такового с целью до-
сконального изучения влияния различных факторов на стойкость самого шла-
кового гарнисажа и футеровки конвертеров при её ошлаковании.

Для упрощения экспериментальных работ по исследованию и повышению 
стойкости футеровки конвертеров необходимо создание математических моделей 
тепловой работы футеровки, которые будут учитывать наличие на ней слоя шла-
кового гарнисажа с моделированием его толщины, а также свойств применяемого 
шлака. Для футеровки днища такая модель авторами данной статьи уже была со-
здана [5], проведены численные исследования теплового состояния огнеупоров 
днища кислородного конвертера с учётом его ошлакования [6, 7] и динамики из-
носа слоя зашитного шлакового гарнисажа на днище агрегата при продувке ра-
сплава [8]. Указанная модель стала основой для создания математической модели 
термонапряжённого состояния огнеупоров днища кислородного конвертера с 
учётом их ошлакования [9], с помощью которой были проведены численные ис-
следования термических напряжений, возникающих в ошлакованных и 
неошлакованных огнеупорах днища агрегата в ходе продувки расплава [10, 11]. 
Необходимо также провести аналогичные исследования для футеровки стен и 
верхней конической части конвертера. Изучения другими исследователями 
данных вопросов нами не было найдено в мировой технической литературе.

В данной работе приведено описание разработанной математической модели 
теплового состояния ошлакованной футеровки стен конвертера при взаимодей-
ствии её с отходящим конвертерным газом (при исследовании тепловой работы 
футеровки цилиндрической части агрегата возможны два варианта  – взаимо-
действия нижнего участка стен с расплавом1 и верхнего участка стен с отходя-

1  Математическая модель теплового состояния футеровки стен конвертера при взаимодействии 
её с расплавом уже создана, результаты численных исследований направлены в журнал 
«Математическое моделирование», ДГТУ, г. Каменское



32 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

щим газом) по ходу продувки с моделированием толщины и свойства шлаково-
го гарнисажа.

Разработанная математическая модель предусматривает решение дифферен-
циального уравнения теплопроводности Фурье [12] в цилиндрических коорди-
натах (одномерная постановка), что позволяет найти распределение температур 
для нахождения температурных градиентов в расчётной области («кожух кон-
вертера» + «огнеупорный материал стенки (рабочий и арматурный слои)» + 
«шлаковый гарнисаж»):

 ( ) ( ) ( )
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В уравнении (1): t(х,τ) – температура, как функция текущих координаты x и 
времени продувки τ, °С; ρ(t,х), с(t,х), λ(t,х) – плотность, кг/м3, теплоёмкость, Дж/
(кг·°С), теплопроводность, Вт/(м·°С), материала, как функции текущих 
температуры t и координаты х.

Решается задача Стефана с подвижной границей раздела «твёрдый шлак-
жидкий шлак» )(z1 τ  с граничными условиями III и IV рода.

Граничные условия. Поверхность кожуха стен конвертера обменивается те-
плом с окружающей средой посредством излучения и свободной конвекции. 
Между кожухом конвертера и футеровкой стен, футеровкой стен и шлаковым 
гарнисажем существует идеальный тепловой контакт, т.е. на границах сопри-
косновения указанных материалов заданы условия сопряжения. На рабочей 
поверхности шлакового гарнисажа происходит конвективный теплообмен слоя 
шлака с отходящим газом. Моделью учитывается полное оплавление защитного 
шлакового гарнисажа с оголением поверхности футеровки стен конвертера. При 
этом, а также при начальном отсутствии гарнисажа на рабочей поверхности 
футеровки стен происходит конвективный теплообмен огнеупорного материала 
стен с отходящим газом. Также принимается, что футеровка конвертера не из-
нашивается (не оплавляется) в результате её контакта с высокотемпературным 
газом, так как задача исследования процесса срабатывания футеровки стен кон-
вертера в данной задаче не ставится. На границе раздела жидкого и твёрдого 
шлака задаётся калометрическое уравнение Стефана, а температура принимает-
ся равной температуре плавления шлака. Начальное поле температур по толщи-
не футеровки стен конвертера задаётся в соответствии с требованиями техноло-
гической инструкции. Задача решена методом контрольного объёма [12, 13]. 
Для расчёта размеров движущейся границы плавления шлака )(z1 τ  применён 
численный метод Дюзинбера [14, 15]. Аппроксимация уравнения теплопровод-
ности (1) в его конечно-разностный аналог выполнена по явной разностной 
схеме расчётов [16, 17]. Программа расчётов написана на алгоритмическом 
языке программирования Borland Delphi 7  и реализована применительно к 
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250-т конвертерам.
С помощью данной математической модели можно: получать информацию о 

распределении температур и температурных градиентов по толщине стен футе-
ровки выше уровня расплава в любой момент операции конвертирования с 
моделированием вида применяемого огнеупорного материала, толщин футеров-
ки и слоя шлакового гарнисажа; анализировать влияние вида применяемого 
огнеупорного материала стен, их толщины, начальной толщины слоя шлакового 
гарнисажа и его свойств, температуры плавления шлакового гарнисажа на ра-
спределение температур и температурных градиентов в огнеупорном материале 
футеровки стен конвертера; определять оптимальные параметры процесса с 
точки зрения максимального повышения стойкости огнеупоров стен 
кислородных конвертеров за счёт повышения однородности температурного 
поля в их огнеупорном материале (т.е. уменьшения в нём температурных гради-
ентов); выдавать рекомендации относительно параметров шлакового покрытия 
с целью эффективной защиты футеровки стен конвертеров за счёт максимально 
возможного снижения температурных градиентов в их огнеупорном материале 
при минимально необходимой толщине шлакового покрытия с целью миними-
зации снижения объёма рабочего пространства конвертера.

Численные расчёты с применением данной модели показали, что увеличение 
толщины слоя гарнисажа на стенах конвертера и уменьшение его коэффициента 
теплопроводности снижают температуру рабочей поверхности футеровки, 
уменьшая температурный градиент в футеровке.

ВЫВОДЫ. Разработана математическая модель теплового состояния футе-
ровки стен конвертера при взаимодействии её с отходящим газом в ходе про-
дувки, учитывающая наличие на стенах шлакового гарнисажа с моделировани-
ем его толщины и свойств. Модель позволяет определить условия для снижения 
температурного градиента, возникающего в футеровке стен. Полученные данные 
могут быть использованы в дальнейшем для расчёта термических напряжений 
в огнеупорах стен конвертеров с целью их снижения, что увеличит стойкость 
футеровки.
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Вступ
Збільшення обсягів практичного ви-

користання багатотоннажних відходів 
промисловості відповідає комплексно-
му вирішенню задач екології, ресурсоз-
береження та розвитку силікатних ви-
робництв [1-3]. Вирішення цього про-
блемного питання потребує відповід-
ного розвитку науково-технічних засад 
хімічної технології силікатів із визна-
ченням закономірностей щодо впливу 
концентрації різновидів техногенної 
сировини на структуроутворення та 
властивості силікатних матеріалів [4,5].

Серед багатотоннажних відходів ваго-
ме місце займають зола виносу теплових 
електростанцій та рисова лузга, що утво-
рюється у агропромисловому комплексі. 
За хіміко-мінералогічним складом ці від-
ходи можуть розглядатися як алюмо- та 
кремнеземвмісні компоненти в технології 
силікатів, в тому числі в’яжучих матеріа-
лів. При цьому рисова лузга, за відомими 
результатами досліджень може стати 
джерелом аморфного діоксиду кремнію 
як активатору фізико-хімічних процесів 
фазоутворення силікатних систем при 
випалі [6-9]. Проте обсяги практичного 

МІНЕРАЛЬНЕ В’ЯЖУЧЕ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ

Л.П. Черняк
доктор технічних наук, професор Національний технічний університет 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Н.О. Дорогань
кандидат технічних наук Національний технічний університет «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Показано можливість виготовлення мінерального в’яжучого при використан-
ні різновидів техногенної сировини як алюмо- і кремнеземвмісних компонентів 
вихідної суміші. Проведено аналіз залежності складу сировинної суміші від числа 
гідравлічного модулю в’яжучого НМ із застосуванням комп’ютерної програми 
«РоманЦем». Визначено склади сумішей на основі вапняку із введенням 36,0  – 
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використання вказаних відходів не від-
повідають обсягам їх утворення і накопи-
чення. В напрямку вирішення задачі 
збільшення обсягів ефективної утилізації 
промислових відходів як техногенної си-
ровини в виробництві в’яжучих матеріа-
лів виконана дана робота.

Характеристика об’єктів 
дослідження

Вибір об’єктів дослідження в даній 
роботі здійснювався відповідно до 

основної мети – виготовлення в’яжучих 
матеріалів при комплексному вико-
ристанні різновидів природної та тех-
ногенної сировини.

Об’єктом дослідження стали сиро-
винні суміші: для виготовлення 
в’яжучого низькотемпературного ви-
палу типу романцемент на основі си-
стем вапняк  – зола виносу  – рисова 
лузга.

Для виготовлення вихідних сиро-
винних сумішей застосовано вапняк 

Таблиця 1. 
Хімічний склад сировини
Сировина Вміст оксидів, мас. %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O в.п.п.
Вапняк 3,13 0,06 1,05 - 52,82 0,52 0,10 - - 42,32
Лузга 
рисова

15,64 0,24 0,12 - 0,61 0,45 0,18 0,48 0,28 82

Зола-виносу 
ТЕС

46,12 18,00 22,17 1,78 4,03 1,46 0,21 - 2,10 1,49
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Рис. 1. Дифрактограма проби рисової лузги.
Позначення: ᴠ – кварц; х – кальцит; ● – гідромусковит
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Дубовецького родовища Івано-
Франківської обл.; золу виносу 
Бурштинської ТЕС Івано-Франківської 
обл.; рисову лузгу – відходи переробки 
рису Херсонської області.

Проби досліджуваної сировини за 
хімічним складом (табл. 1) відрізняються 
кількісним вмістом оксидів, утворюю-
чи наступні ряди, мас. %: по SiO2: вап-
няк < лузга < зола виносу; по Al2O3: зола 
виносу > лузга > вапняк; по CaO: вап-
няк > зола виносу > лузга; по Fe2O3: зола 
виносу > вапняк > лузга

Аналіз мінералогічного складу до-
сліджуваної сировини, проведений з 
застосуванням дифрактометру ДРОН – 
3М, показав, що основними породоут-
ворюючими мінералами досліджуваної 
сировини є: у вапняку – кальцит, рисо-
вої лузги – аморфний кремнезем, золи 
виносу – кварц, муліт (рис. 1, 2).

Оптимізація складів сировинних 
сумішей для виготовлення 
в’яжучого матеріалу

Розширення різновидів потенцій-
ної сировини природного та техноген-
ного походження визначило необхід-
ність вдосконалення методики визна-
чення та оптимізації складу сумішей 
для виготовлення гідравлічного міне-
рального в’яжучого із застосуванням 
комп’ютерних розрахунків [10].

В даній роботі для розробки 
в’яжучих низькотемпературного ви-
палу застосовано нову комп’ютерну 
програму «РоманЦем» [11]. При цьому 
за визнаною методикою щодо роман-
цементу склад мінерального в’яжучого 
розраховують за заданим значенням 
гідравлічного модуля НМ=1,1–1,7, що 
характеризує співвідношення між най-
важливішими оксидами за формулою:
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Встановлено (рис. 3), що при ви-
користанні бінарних сировинних су-
мішей на основі системи вапняк – ри-
сова лузга можливий вміст лузги може 
становити від 63  до 74  мас. %, проте 
при цьому виготовлений в’яжучий 
матеріал характеризується високими 
числами кремнеземного модулю 
(n=17,4-21,8) та низькими числами 
глиноземного модулю (p = 0,36-0,54), 
що не відповідають показникам, реко-
мендованим для цементу [12].

При використанні бінарних сиро-
винних сумішей на основі системи 
вапняк – зола виносу можливий вміст 
золи може становити від 23 до 33 мас. 
%, при цьому виготовлений в’яжучий 
матеріал характеризується низькими 
числами кремнеземного модулю 
(n=1,23-1,28) при значенні глинозем-
ного модулю p = 0,71-0,75.

При використанні 3-компонентних 
сумішей на основі системи вапняк -ри-
сова лузга  – зола виносу можливий 

вміст техногенної сировини становить 
від 29,4 до 61,1 мас. %. При цьому (рис. 
3) в інтервалі концентрацій лузги Сл 
=20-40  мас. % в’яжучий матеріал від-
повідає рекомендованим показникам 
за числами кремнеземного модулю 
(n=1,7-2,8) та наближається, але пере-
вищує за числами глиноземного моду-
лю (p = 0,7).

 Аналіз фазового складу 
та властивостей в’яжучого матеріалу

Відповідно до викладеного вище 
аналізу для дослідження особливостей 
фазового складу та властивостей міне-
рального в’яжучого на основі системи 
вапняк  – рисова лузна  – зола виносу 
було обрано проби 15L і 16L, що суттє-
во відрізняються вмістом рисової луз-
ги та кількісним співвідношенням 
природного карбонатного та техноген-
них алюмо- і кремнеземвмісних ком-
понентів (табл. 2).

Досліджувані суміші характеризу-
ються відмінностями хімічного складу 
(табл. 3, 4). При приблизно однаково-
му вмісті SiO2 проба 19L відрізняється 

 a) b)
Рис. 3. Залежність кремнеземного (а) та глиноземного (b) модулів в’яжучого від 
концентрації рисової лузги (Сл) для системи вапняк-лузга-зола виносу
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від 18L меншою кількістю Al2O3 та від-
повідно більшим співвідношенням 
SiO2: Al2O3 (6,9  проти 4,2), меншим 
вмістом Fe2O3 і CaO.

Після випалу при однаковому чис-
лі гідравлічного модулю НМ=1,7 про-
ба 19L відрізняється від 18L більшим 
значенням кремнеземного модулю n 
(2,8  проти 1,7) та дещо меншим чис-
лом глиноземного модулю p (0,68 про-
ти 0,71).

Рентгенофазовий аналіз, проведе-
ний за допомогою дифрактометра 
ДРОН-3М, дозволив виявити деякі 
особливості фазових перетворень при 
випалі досліджуваних сумішей (рис. 
4,5). Очевидно, що після спільного ви-
палу на максимальну температуру 1100 
°С проба 19L у порівнянні з 18L при 
приблизно однаковому якісному скла-
ді кристалічних фаз відзначається різ-
ницею інтенсивностей характерних 

піків силікатів, алюмосилікатів і алю-
мінатів кальцію, що корелюється із 
вказаними вище відмінностями скла-
ду вихідних сумішей.

Матеріал із суміші 19L у порівнянні 
з 18L характеризується більшим роз-
витком кристалічних фаз двох 
кальцієвого силікату C2S (2,61 Å), 
майєніту C12A7 (4,90 Å, три кальцієво-
го алюмінату C3A (2,70 Å), первинно-
го муліту A3S2 (3,42 Å). В свою чергу, 
матеріал із суміші 18L відзначається 
наявністю кристалічного кварцу 
(3,35 Å), більшим розвитком криста-
лів геленіту C2AS (2,85 Å).

Отримані результати тестувань 
проб на основі системи вапняк – рисо-
ва лузга  – зола виносу після випалу з 
максимальною температурою 1100 °С 
свідчать про відмінності їх в’яжучих 
властивостей (табл. 5).

Згідно класифікації ДСТУ Б В.27-

Таблиця 2. 
Склад сировинних сумішей
Код
суміші

Вміст компонентів, мас. % НМ
вапняк лузга рисова зола виносу Зола лузги

18L 64,0 20,0 16,0 - 1,7
19L 51,5 40,0 8,5 - 1,7

Таблиця 3. 
Хімічний склад сировинних сумішей
Код проби Вміст оксидів, мас.%

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п
18L 12,91 3,11 4,41 34,77 0,67 0,13 44,00
19L 12,05 1,75 2,58 27,87 0,58 0,14 55,03

Таблиця 4. 
Хімічний склад в’яжучого матеріалу
Код проби Вміст оксидів, мас.%

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

18L 23,05 5,56 7,87 62,09 1,20 0,23
19L 26,80 3,89 5,73 61,98 1,29 0,31
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91-99 за швидкістю тужавлення проби 
в’яжучого 18L при кількісному спів-
відношенні рисової лузги та золи ви-
носу 2: 1,6  відноситься до групи над-
швидкотужавіючих (термін початку не 
пізніше 15  хв.), характерними пред-
ставниками якої вважаються розши-
рювальний та напрягаючий цемент.

При збільшенні кількісного спів-
відношенні рисової лузги та золи ви-
носу до 4,7: 1 проба 19L відноситься до 
групи швидкотужавіючих (термін по-

чатку від 15  до 45  хв.), характерними 
представниками якої вважаються ангі-
дритовий та глиноземистий цемент і 
шлаколужні в’яжучі. При цьому оче-
видно спостерігається збільшення часу 
кінця (50 проти 20 хв.) та загалом упо-
вільнення процесу тужавлення.

Висновки
1. Збільшення обсягів практичного 

використання багатотоннажних від-
ходів промисловості, в тому числі ри-

Рис. 4. Дифрактограма проби 18L після випалу при 1100 °С

Таблиця 5. 
Властивості в’яжучого матеріалу
Показники Код проби

18L 19L
Тонкість помелу, залишок на ситі 008, мас. % 7 8
Терміни тужавлення, хв. початок 10 20

кінець 20 50
Міцність на стиск через 28 діб, МПа 22 23
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сової лузги від виробництва рису в аг-
ропромисловому комплексі та золи 
виносу теплових електростанцій, спри-
яє комплексному вирішенню питань 
екології, ресурсозбереження і техноло-
гії виробництва силікатних будівель-
них матеріалів.

2. Встановлено можливість введен-
ня у склади розроблених сировинних 
сумішей 36,0 – 48,5 мас. % техногенної 
сировини при кількісному співвідно-
шенні рисової лузги та золи виносу від 
2: 1,6 до 4,7: 1 для виготовлення гідрав-
лічного в’яжучого при максимальній 
температурі випалу 1100 °С.

3. За даними рентгенофазового ана-
лізу виявлено особливості фазоутво-
рення при випалі сумішей для виготов-
лення в’яжучого, що залежать від ви-
хідного хіміко-мінералогічного складу і 
проявляються у диференціації ступеню 
розвитку і кількісного співвідношення 

склофази та кристалічних фаз, в першу 
чергу алюмовмісних, що сприяють під-
вищенню білизни матеріалу.
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творювати енергію електричної мережі 
в енергію електричних коливань уль-
тразвукової частоти.

Ультразвукова коливальна система 
здійснює перетворення електричних 
коливань в пружні механічні коливан-
ня, їх трансформацію, узгодження зо-
внішнього навантаження і перетворю-
вача, а також введення коливань в ро-
боче середовище.

Ультразвукові коливальні системи є 
резонансними системами із власною 
резонансною частотою і певною до-
бротністю. Ці два основних параметри 
характеризують ультразвукову коли-
вальну систему і в процесі впливу на 

робоче середовище можуть змінюва-
тися, оскільки можуть змінюватися 
властивості робочих середовищ в зоні 
їх безпосереднього контакту з випро-
мінюючою поверхнею, а також можуть 
змінюванится параметри коливальної 
системи внаслідок нагрівання елемен-
тів.

Для налаштування частоти уль-
тразвукового генератора на резонанс-
ну частоту ультразвукової коливальної 
системи, а також її подальше підтри-
мання, використовується система ав-
томатичного регулювання частоти.

Існує необхідність постійної під-
тримки резонансного режиму роботи 

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ГЕНЕРАТОР З СИСТЕМОЮ 
АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ

Галайба М.В. 
студентка, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Дрозденко О.І.
кандидат технічних наук, доцент кафедри акустики та акустоелектроніки  
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Ключові слова: ультразвуковий генератор, система автоматичного регулю-
вання частоти, ультразвукова коливальна система, резонанс.

Keywords: ultrasonic generator, automatic frequency control system, ultrasonic 
oscillatory system, resonance.

Вступ. У сучасному світі ультразвукові технології знайшли широке застосу-
вання в різних галузях промисловості, медицині і наукових дослідженнях.

Для досягнення високої ефективності  дії ультразвукових технологій застосу-
вання ультразвукових коливань великої потужності. Цього можливо досягти за 
допомогою спеціалізованих пристроїв – ультразвукових технологічних апаратів, 
які обов’язково містять електронний генератор і ультразвукову коливальну сис-
тему. [1]

Ультразвуковий електронний генератор є приладом, який призначений пере-



44 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ультразвуковох коливальної системи, 
оскільки навіть невелика частотна не-
узгодженість ультразвукової коливаль-
ної системи і ультразвукового генера-
тора є причиною для різкого зниження 
ефективності ультразвукового впливу 
і зниження ККД ультразвукового апа-
рату в цілому. [2]

Тому так важлива наявність систем 
автоматичного регулювання частоти у 
всіх сучасних ультразвукових генера-
торах.

Проблема. Електронний генератор 
налаштовується на резонансну частоту 
коливальної системи в тому випадку, 
якщо різниця фаз між напругою на 
перетворювачі і електричним струмом, 
що протікає через цей перетворювач, 
дорівнює нулю. [2]

У деяких випадках складно досягти 
рівності фаз, наприклад, при малих 
потужностях випромінювання або ве-
ликому акустичному опорі. [2] Це 
ускладнює завдання налаштування 
ультразвукового генератора на резо-
нансний режим і в такому випадку 
системи автоматичного регулювання 
частоти не працюють. 

Рішення. Необхідно забезпечити 
роботу ультразвукової коливальної 
системи в будь-яких умовах в резо-
нансному режимі. Для цього спочатку 
протрібно налаштувати ультразвуко-
вий генератор на резонансну частоту, 
яку можна визначити за допомогою 
амплітудно-частотної (АЧХ) та фазо-
частотної (ФЧХ) характеристик уль-
тразвукової коливальної системи.

Взявши до уваги інформацію з літе-
ратурних джерел [2,3,4], в яких пропо-

нуються різні методи вирішення про-
блеми, можна скласти загальний алго-
ритм для досягнення резонансного 
режиму ультразвукової коливальної 
системи з урахуванням деяких нюан-
сів, які можуть спричинити труднощі.

За допомогою АЧХ струму, який 
протікає через ультразвукову коли-
вальну систему необхідно знайти резо-
нанс. Для цього проводиться скану-
вання генератором частотного діапа-
зону поблизу резонансної частоти уль-
тразвукової коливальної системи і 
виявляється екстремум. При цьому 
потрібно враховувати ФЧХ струму, 
споживаного ультразвуковою коли-
вальною системою, і також знайти по-
близу резонансної частоти мінімальне 
значення фази ϕ0 таким чином, щоб 
відповідна цьому значенню частота 
співпадала з частотою, яка відповідає 
екстремуму АЧХ. В іншому випадку є 
високий ризик визначення помилкової 
резонансної частоти. Також слід зазна-
чити, що сканування частотного діа-
пазону має бути з дуже малим кроком, 
оскільки ультразвукові коливальні 
системи в основному є високодоброт-
ними системами і, отже, мають дуже 
вузький робочий діапазон частот.

Після проведення сканування здій-
снюється налаштування ультразвуко-
вого генератора на знайдену резонанс-
ну частоту, а потім утримання резо-
нансного режиму роботи. На даному 
етапі враховується можливість відхи-
лення частоти від резонансної. Щоб 
цього уникнути, необхідно задати таку 
різницю фаз ∆ϕ, що при відхиленні від 
знайденого значення ϕ0 на це значення 
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робота системи автоматичного регу-
лювання частоти була стабільною і не 
зривалася. Під зривом мається на увазі 
різкий вихід з резонансного режиму. 
Щоб повернутися в резонансний ре-
жим, необхідно ще раз здійснити ска-
нування частотного діапазону і повто-
рити вище викладений алгоритм.

Висновки. Викладений вище алго-
ритм може застосовуватись при роботі 
ультразвукових генераторів за малої 
потужності, але цей алгоритм так само 
має такий значний недолік, як можли-
вість зриву резонансного режиму ро-
боти. Цього можна уникнути в деяких 
випадках, якщо програмно забезпечи-
ти стабільну роботу системи автома-
тичного регулювання частоти за допо-
могою швидкого реагування керуючо-
го мікроконтролера на відхилення 
фази, яке менше значення ∆ϕ і утри-
мання частоти в робочому діапазоні.
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Развиваясь быстрыми темпами, авто-
мобилизация в Узбекистане достигла вы-
сокого уровня. Только в г. Ташкенте заре-
гистрировано около 1 млн. автомобилей.

В связи с этим возникает, по край-
ней мере, три проблемы:

• размещение автотранспортных 
средств (АТС);

• борьба с возрастающим вредом, 
наносимым окружающей среде 
выбросами и стоками;

• утилизация различного вида отходов: 
отработанных аккумуляторов, шин, 
масла, антифриза и наконец, отрабо-
тавших свой срок автомобилей.

Для оценки размеров вреда, нано-
симого окружающей среде автотран-
спортом, проводятся многочисленные 
исследования.

Экологический баланс транспорт-
ного средства в жизненном цикле (ЖЦ) 
определен в работах В.Н. Луканина [2]. 
В исследованиях Ю.В. Трофименко, 
В.И. Комкова, И.И. Дьяченко [1, 3, 4] 
сделана попытка выделить этап утили-
зации из общего ЖЦ автотранспорт-
ных средств. В этих работах не учтены 
некоторые факторы, которые еще срав-
нительно недавно не имели большого 
значения. К ним, прежде всего, отно-
сится новый вид «отходов» – отвод зе-
мель для размещения и обслуживания 
АТС. А между тем, в больших городах, 
к которым относится и Ташкент, про-
блема занятых площадей становится 
всё более актуальной. В последнее вре-
мя автомобили буквально заполонили 
город. Кроме официальных парковок, 
машины паркуются на проезжих частях 
улиц, во дворах жилых домов, сокра-

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА В Г. ТАШКЕНТЕ

Джуманиязова Р.Х., Радкевич М.В.
доцент, доктор технических наук  
Ташкентский институт по проектированию,  
строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Аннотация. Развитие автомобильного транспорта неизбежно ведёт к по-
явлению проблем загрязнения окружающей среды. Негативное воздействие на 
окружающую среду происходит на всех этапах жизненного цикла. Одна из этих 
проблем – накопление отходов эксплуатационных материалов, отработанных 
деталей и узлов в настоящее время не решена полностью. Для разработки меро-
приятий по решению проблемы отходов необходима предварительная оценка 
ущерба от накопления отходов транспортных средств.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, жизненный цикл, выбросы, от-
ходы, отчуждение земель
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Рисунок. Схема движения отходов эксплуатации автомобилей: m – масса каждого 
вида отходов, приходящаяся на 1 машину, т/авт 
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щая тем самым площадь для зелёных 
насаждений и засоряя почву протечка-
ми масла, бензина и т.п.

Схема факторов, которые следует 
учитывать при оценки воздействия от-
ходов автотранспорта на окружающую 
среду, представлена на рисунке.

Приведём некоторые сведения о 
количестве предприятий, предназна-
ченных для обслуживания и размеще-
ния АТС, а также предприятий, зани-
мающихся утилизацией отходов в г. 
Ташкенте:
- автопарки  18;
- автосервисы  118;
- мойки автомобилей  47;
- АЗС и АГНКС 38;
- шиномонтаж  21;
- приёмные пункты  
чёрного металла 5;
- приёмные пункты  
цветного металла  3;
- приёмные пункты  
аккумуляторных батарей 8;
- шиноремонтные и шиноперерабаты-
вающие  
предприятия 3.

Все эти предприятия (обслуживаю-
щие и перерабатывающие) сами по 
себе также являются источниками об-
разования отходов.

Поэтому ущерб, наносимый отходами 
АТС, необходимо определять одновремен-
но для процессов эксплуатации и утилиза-
ции, т.к. эти процессы переплетаются с 
самого начала эксплуатации автомобиля.

Прежде всего необходимо условиться, 
что следует считать отходами ЖЦ АТС. 
Понятно, что всё учесть невозможно, по-
этому выделим главные составляющие:

• выбросы газов при движении АТС;
• отходы в процессе эксплуатации 

(шины, аккумуляторные батареи, чёрные 
и цветные металлы, масла, антифриз);

• площади, занимаемые обслужива-
ющими предприятиями;

• выбросы в процессах уничтожения 
или переработке отходов эксплуатации;

• площади, занимаемые перерабаты-
вающими предприятиями.

• Исследование ущерба от этих отхо-
дов поможет выявить «узкие места» в 
цепочке процессов и разработать ме-
роприятия по улучшению ситуации:

• использование подземных и много-
ярусных парковок;

• эколого-экономичное «омоложе-
ние» парка АТС;

• расширение зеленых зон;
• создание упорядоченной системы 

рециклинга отходов;
• запрещение деятельности обслужи-

вающих предприятий, работающих 
без систем очистки стоков и выбросов 
вредных веществ.
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One of the characteristics describing the physical properties of a substance is its 
density which is equal mass of a substance contained in a unit volume:
	 ρ =   (1)

In the International system of units (SI) density is measured in kg/m3. Specific 
gravity of the body is called a physical quantity numerically equal to the ratio of the 
weight P to unit volume V:

   (2)

In the International system of units (SI) specific gravity is measured in n/m3. Find 
the ratio between specific weight and density:

  

(3)

Replacing  to ρ we get:

  
(4)

Where g – the acceleration of free fall.
That is, the proportion equal to the density multiplied by the acceleration due to 

gravity. [1]
Weight is the force with which the body as a result of attraction to the Earth acts on 

a support or suspension (the force with which the body stretches the suspension or 
pressure on the support). Measured by the dynamometer. The unit of measurement is 
Newton (N). [2]

MEASUREMENT OF DENSITY OF SOLIDS BY USING A BEAM 
SCALE
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Abstract: In this paper we propose an approach of the determination of the density of 
any substance (having a density greater than or less than water) by weighing the sample 
in the air and water.
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Point weight point of 
support or suspension.

Direction

The weight has a direction opposite to the 
reaction force bearing or the tension force of the 

thread

 

The method of 
determining the module 
weight

According to Newton’s third law

, or , or 

The weight of the body, 
if the body and the 
support(suspension) is 
fixed

Weightlessness P=0

Overload

The aim of this work is:to learn how to determine the density of solids using a beam 
scale.

Equipment:
Scales with weights, a beaker of 0.5 l, thread and pieces of wire test specimens (pieces 

of tin, aluminum, plexiglass, granite, wood, plastic and cork).

Let be the mass of the studied body. Then its weight in air, ignoring the 
Archimedes force, it is possible to find it:

  
(5),

Where g – the acceleration of free fall.
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Immersed in water that the body has weight:

  
(6),

Here  – is buoyant force:

 
  (7)

(V – the volume of the displaced body of liquid, in this experiment, water,  
the density of the liquid).

If the experience is produced as shown in pic. 1, then the balance weights have:

 
  (8),

Where  is the mass of the weights that you put on the left cup, to balance 
the scales. From the equations (5)-(8) obtain:

 
  (9)

 (pic. 1) (pic. 2)
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If the volume V equal to the volume submerged in the fluid body, we can write:

   (10),

Where  is the density of the substance from which the body is studied. From (9) 
and (10), we find:

 

  (11)

If the density of the test body is less than that of water, it is necessary after you have 

determined its weight , firmly (using the wire) bind it to left pan with the right cup 
weights should be lifted lower body in the water and putting on the left cup weights to 
balance the scales, then the buoyant force can be written as:

 
  (12),

Where is the mass of the weights placed on the left of the scales. From (7),(10) 
and (12), we obtain:

 (13)

The work order:

I. The density of the test bodies greater than the density of the liquid.

1. Determine the mass  of the studied body.
2. Tie studied the body of the thread to the left pan and dipped in a glass of water 

(full immersion).
3. On the other cup, right, put the weights  needed to balance the scales.
4. According to formula (11) determine  the density of the test body. The results 

are entered in table 1:

Substance ,  kg ,  kg ,  kg ,  kg

Aluminium 21,85 13,65 2,664 2,698
Tin 62,40 53,85 7,298 7,298
Granite (stone) 17,35 10,75 2,628 2,500
Plexiglass 3,75 0,75 1,230 1,180

*where  the table value density of the body. [3]
II. The density of the test bodies is less than the density of the liquid.
1. Determine the mass  of the studied body.
2. The body is rigidly attached to the left pan with three pieces of copper 

wire(diameter 0,5 – 0,7 mm, two pieces of length 10-15 cm one – 30-35 cm). For this 



 53 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT   TECHNICS AND TECHNOLOGY.

purpose the lower ends of them rolled into a bundle, which strengthen the steel needle 
(or sharpened piece of hard wire), and upper ends of the short wires attached to the 
protrusions of the scales (pic. 2). Balance the scales. Then prick the examined body on 
the needle.

3. The body is fully immersed in water, and on the left of the scales to add weight 
and achieve balance weights.
4. According to the formula (13) find the density of the test body. The results are 

entered in table 2:
Substance

,  kg ,  kg ,  kg ,  kg

Cork 3,7 22,5 0,14** 0,2
Wood 20 25 0,44 0,45

*where  the table value density of the body. [3]
** The measured density of the cork is markedly less than the reference due to the 

fact that cork is a porous substance.

Conclusion.
The result was obtained the density of solid by weight of the sample in air and 

liquid.
The above described experiments are with water, but if you take instead of water 

any other liquid (e.g., kerosene or oil), the results of the experience will be the same.
It was necessary to measure several times to find the average values  of the 

investigated body and to compare with the table value.

Literature
1. [1]- Milkovskaya L. B. Repeat physics ed. High school 1972, pp. 72-74
2. [2]- Kabardin O. F. Physics. Entrance test, ed. Exam. 2015, p. 29
3. [3]- Koshkin I. I., Shirkevich M. G. Handbook of elementary physics ed. Science 1965, pp. 32-33



54 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Цель работы
Научиться решать логические задачи, используя алгебру логики.
Решение логических задач средствами алгебры логики
Т.е. с помощью составления логической формулы, упращения её с помо-

щью  законов логики  и доказательства её истинности при каких-то значениях 
исходных логических высказываний. 

Обычно используется следующая схема решения:
изучается условие задачи;
каждое логическое высказывание обозначается соответствующей буквой;
конструируется логическая формула, соединяющих все высказывания с по-

мощью логических знаков в соответствии с условиями задачи;
определяются значения истинности этой логической формулы при 

всевозможных значениях исходных высказываний;
из полученных значениях истинности формулы выбираются только истинные 

и для них определяются значения истинности введённых логических 
высказываний, на основании которых делается заключение о решении. [2]

Задачи:
1. Иванову, Петрову и Сидорову предъявлено обвинение в соучастии в огра-

блении банка. Похитители скрылись с места преступления на поджидавшем их 
автомобиле. На следствии Иванов показал, что преступники были на синем 
«Жигуле»; Петров сказал, что это был черный «BMW», а Сидоров утверждал, 
что это была «Нива», ни в коем случае не синяя. Стало известно, что желая за-
путать следствие, каждый из них указал правильно только либо марку машины, 
либо только ее цвет. Какого цвета была машина и какой марки?

Рассмотрим высказывания:

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ
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Аннотация: В данной работе предлагается подход к решению задач с помо-
щью алгебры логики.
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Так как либо цвет машины, либо марка каждым из соучастников преступле-
ния названы верно, то из показаний Иванова следует, что A+B истинно. Из слов 
Петрова вытекает истинность высказывания С+D. утверждение Сидорова озна-
чает, что верно высказывание +E.

Так как высказывания A+B, С+D, +E истинны, то истинно и их произведение:
.

Раскроем скобки и получим:

Из условия задачи легко просматривается, что из полученных восьми слагае-
мых семь(все, кроме пятого) являются ложными высказываниями. Поэтому за-
меним их на L и получим следующее:

То есть высказывание  истинно, а это означает, что преступники 
скрывались на черном «Форде».

Ответ: Черный «Форд» [3]
2.В одном городе есть 3  футбольных клуба  – «Динамо», «Селтикс» и «Ки-

керс». У каждого есть свой стадион: есть центральный стадион, парковый ста-
дион и спортивная арена. Одна команда играет в синей форме, другая – в крас-
ной, третья  – в белой. И наконец, различается число членов у каждого клуба: 
300, 400, 500.

Даны следующие условия:
В «Динамо», команда которого играет в синей форме, меньше членов, чем в 

клубе, играющем на центральном стадионе.
В «Селтикс» 400 членов.
«Кикерс» не играет в красной форме. Число его членов и число членов клуба, 

играющего на парковом стадионе не равно 300.
Так как у нас 4 группы, то лучше всего изобразить систему координат с 4мя 

осями. Заполним сразу информацию из условий: «Динамо» не играет на цен-
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тральном стадионе, не может иметь 
300 членов.

Можно заполнить оставшиеся клет-
ки, но мы уже распределили все 
стадионы, цвета числа с футбольными 
клубами, а значит, что работа окончена 
и задача решена. 

Ответ: «Динамо»: играет на спортивной 
арене, в синей форме, членов в клубе – 300.

«Селтикс»: играет на парковом стадио-
не, в красной форме, членов в клубе – 400.

«Кикерс»: играет на центральном 
стадионе, в белой форме, членов в клу-
бе – 500. [4]

Заключение. Вывод.
В результате выполненной работы 

мы научились решать задачи, исполь-
зуя алгебру логики и расширили свои 
знания в этом разделе математики.
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PURPOSE 
The non-invasive methods of per-

fusion evaluating play important role in 
the diagnostic of cerebrovascular and on-
cological diseases. On current moment 
the perfusion analysis based on dynamic 
susceptibility contrast (DSC) magnetic 
resonance (MR) exams is widely used for 
these purposes. In this technique, the pas-
sage of contrast agent particles through 
the volume causes signal changes within 
tissues. This effect is monitored by a dy-
namic series of exam images. Image pro-
cessing on a pixel-by-pixel basis provides 
approximate quantification of different 
hemodynamic parameters and uses to 
generate color-coded perfusion maps for 
them.

All methods of image processing 
that target to calculate the perfusion pa-
rameters are based on changes in the 
concentration of contrast medium during 
its passage through the vascular system. 
By the way the grounds of such methods 
have changed with the evolution of com-
puter technology. Modern software for 
DSC perfusion analysis in most cases uses 
different variations of deconvolution 

method (model-dependent, model-inde-
pendent, statistical approaches). In this 
method quantification of blood flow is 
done by deconvolution of the tissue time-
concentration curve with arterial time-
concentration curve (arterial input func-
tion). And, as a result, the method gives 
approximate values for such perfusion 
parameters as blood flow (or perfusion), 
blood volume and mean transit time. It 
should be mentioned that hemodynamic 
parameters are calculated with fitting of a 
gamma-variate function to the first pass 
of the time-concentration curve before 
deconvolution applying. Fitting-based 
perfusion analysis is time consuming and, 
even more important, the corresponding 
results are high sensitive to the image 
noise. Due to the fast and simplicity of 
calculations, the summary perfusion pa-
rameters, which are based on the original 
values   of the time-concentration curves, 
remain widely used as separate method 
for perfusion analysis as well as partially 
involved in overall deconvolution based 
perfusion report.

Nowadays, availability of a large 
number of software variants that provide 

DETECTION OF PERFUSION ROI AS A QUALITY CONTROL IN 
PERFUSION ANALYSIS

Alkhimova S.M.  PhD
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Abstract. In perfusion analysis automated approaches for image processing is 
preferable due to reduce time-consuming tasks for radiologists. Assessment of perfusion 
results quality is important step in development of algorithms for automated processing. 
One of them is an assessment of perfusion maps quality based on detection of perfusion 
ROI.
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different implementations of the algo-
rithms for perfusion analysis cause sig-
nificant differences between the results of 
perfusion maps visualization and quanti-
tative values. Accuracy and reliability as-
sessment of implementation of the algo-
rithm for perfusion analysis can be pro-
vided through using digital phantom data 
[1, 2]. Such assessment is based on visual 
and quantitative results correlation with 
true values that were generated using a 
tracer kinetic theory. However, perfusion 
analysis results on clinical data can vary a 
lot even within the same software usage 
on the same dataset. This is explained 
through the different detection of perfu-
sion region of interest ROI [3, 4].

MATERIALS AND METHODS
To assess perfusion maps quality 

through the different detection of perfu-
sion ROI DSC head MR images were ac-
quired on a 3.0 T clinical scanner (Achie-
va, Philips Healthcare, Best, the Nether-
lands) from 6 patients with cerebrovascu-
lar disease. Scan parameters were: 
repetition time = 1500 ms, echo time = 30 
ms, flip angle = 90º, field of view = 23 x 23 
cm, image matrix = 256 x 256, slice thick-
ness = 5 mm, and gap = 1 mm. 17 slices 
were scanned with 40 dynamic images for 
each slice. Contrast medium (Gadovist, 

Bayer Schering Pharma AG, Berlin, Ger-
many) with a dosage of 0.1 mmol/kg body 
weight was injected at a rate of 5 mL/sec, 
followed by a 10-mL bolus of normal sa-
line also at 5 mL/sec. All images were 
collected in 12-bit DICOM (Digital Imag-
ing and Communication in Medicine) 
format.

Widely used thresholding tech-
nique was analyzed as automated perfu-
sion ROI detection. Thresholding was 
done with different threshold values from 
analyzed image intensities window for 
both only low and low & high intensity 
pixels extraction. The results of automat-
ed perfusion ROI detection were com-
pared with a reference standard (manu-
ally marked ROI of the brain perfusion 
data by an experienced radiologist and 
confirmed by a second radiologist).  

RESULTS
The figure shows original DSC 

head image and visualization results of 
mean transit time (MTT) perfusion map 
when perfusion ROIs were detected in 
different ways: automated detection of 
perfusion ROI with only low intensity 
pixels extraction, automated detection of 
perfusion ROI with low & high intensity 
pixels extraction, manually marked per-
fusion ROI. 
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Figure: (a) Sample of DSC head im-
age. (b) MTT map when perfusion ROI 

was automatically detected with only low 
intensity pixels extraction. (c) MTT map 
when perfusion ROI was automatically 

detected with low & high intensity pixels 
extraction. (d) MTT map when perfu-

sion ROI was manually marked.

Sample DSC head image and 
threshold values for automated perfusion 
ROI detection were selected for present 
results with average similarity, i.e. MTT 
maps visual results with average correla-
tion (correlation coefficient, r = 0.54) be-
tween automated and manual ROIs detec-
tion among all analyzed samples. MTT 
map is visualized with the same LUT 
scheme and within the same intensities 
window.

CONCLUSION
In conclusion, poor automated de-

tection of perfusion ROI can lead to deg-
radation of perfusion maps quality. Ob-
tained results show weak similarity be-
tween perfusion maps with automated 
detection of perfusion ROIs compare to 
the manual ones. Perfusion ROI detection 
as well as LUT scheme usage and display 
values range of result maps have to be 
standardized quality control in perfusion 
analysis.
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