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морській лінії можна сформулюва-
ти як задачі транспортного типу, 
точніше, як сітьові транспортні за-
дачі, що дає можливість використа-
ти для їх розв’язку сучасні в цій га-
лузі спеціальні методи лінійного 
програмування. На відміну від 
стандартних методів лінійного про-
грамування, ці методи більш ефек-
тивні при розв’язанні задач опера-
тивного управління великої розмір-
ності в реальному масштабі часу.

Аналіз попередніх досліджень. 
В роботі [4] розроблена математич-

на модель та проведено аналіз за-
дачі оптимального планування пе-
ревезень контейнерів на прикладі 
чотирьох портів. Аналіз цієї моделі 
показав, що для розв’язку задач 
оперативного управління великої 
розмірності в реальному масштабі 
часу ефективно використовувати 
сітьові транспортні моделі, які вра-
ховували б особливості цих задач. 
А саме, що оптимальна організація 
перевезень порожніх контейнерів 
дозволяє не тільки скоротити за-
гальний парк контейнерів на мор-

ВИКОРИСТАННЯ СІТЬОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ 
В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА ПЛАНУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА 
МОРСЬКИХ ЛІНІЯХ

Кривець Т.О.,
доцент, к.е.н.,  
Національний університет харчових технологій
Овчарук В.О.,
доцент, к.т.н. Національний університет харчових технологій

Анотація. Робота присвячена аналізу використання сітьової тран-
спортної моделі для задач оперативного управління та оптимального 
планування перевезень контейнерів на морських лініях у випадках великої 
розмірності задач в реальному масштабі часу.

Ключові слова: математична модель, контейнерні перевезення.
Key words: mathematical model, container transportation
Постановка проблеми. Задачі управління контейнерним парком на 
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ській замкненій лінії, але також 
веде до успішного виконання пла-
нів перевезень в кінцевих і про-
міжних портах лінії, що були скла-
дені заздалегідь.

Мета статті полягає в проведен-
ні аналізу, побудові представляю-
чої мережі і розробці спеціальних 
методів розв’язку задачі управлін-
ня контейнерними перевезеннями, 
які враховували б особливості цих 
задач і дозволяли б більш опера-
тивно здійснювати пошук їх опти-
мального розв’язку у випадку ве-
ликої розмірності задачі.

Виклад основного матеріалу. Для 
пояснення цієї ідеї розглянемо та-
кий випадок. Розглянемо загальний 
випадок, коли на лінії курсують де-
кілька суден-контейнеровозів.

Перенумеруємо всі пункти зу-
пинок i-го судна згідно маршруту 
числами i = 1,2,…,R. Необхідно від-
мітити, що, крім цієї нумерації, іс-
нує нумерація портів лінії l = 
1,2,…,N.

Нехай k-й контейнеровоз здій-
снює заходження в порт, який від-
повідає i-у пункту маршруту судна.

Введемо позначення:
ak(i)  – кількість порожніх кон-

тейнерів, що накопичилась до мо-
менту заходу судна;

bk(i)  – загальна потреба в по-
рожніх контейнерах, що виникає в 
порту в момент заходу судна;

xk(i)  – кількість порожніх кон-
тейнерів на судні в момент його 
приходу в порт;

uk(i)  – кількість завантажених 
на судно контейнерів з числа влас-
них порожніх контейнерів, які зна-
ходились у порту;

zk(i) – кількість завантажених на 
судно в порту порожніх контейнерів 
з числа орендованих контейнерів;

γk(i)  – кількість контейнерів з 
числа орендованих (до моменту 
приходу судна в порт) контейнерів, 
які було залишено на потреби пор-
ту в порожніх контейнерах;

qk(i)  – кількість порожніх кон-
тейнерів з числа контейнерів, що 
були в наявності в порту до момен-
ту заходу судна до порту, які зали-
шалися в порту на потреби порту в 
порожніх контейнерах;

yk(i)  – кількість порожніх кон-
тейнерів, які знято з судна в порту;

wk(i) – вартість додаткової орен-
ди одного контейнера, якого не ви-
стачає, в порту і до моменту заходу 
судна;

Ηk(i)  – штраф за контейнер, 
якого не вистачає в порту до мо-
менту заходу судна;
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Сk(i) – вартість перевезення од-
ного порожнього контейнера з 
пункту i в пункт i+1 маршруту да-
ного судна;

dk(i) – затрати на завантаження 
одного контейнера в порту;

vk(i) – затрати на відвантаження 
одного контейнера в порту;

В розглянутому нами загально-
му випадку руху декілька суден-
контейнеровозів, крім перерахова-
них затрат, необхідно враховувати 
затрати на збереження контейнерів 
в порту. Але, при урахуванні цих 
затрат, може стати, що вигідніше 
перевозити порожні контейнери, 
ніж зберігати їх в порту.

Припустимо, що Gk(i) – затрати 
на збереження одного контейнера 
в порту після виходу судна й до 
приходу в нього наступного судна;

xk(i)  – кількість контейнерів, 
яка залишилась у порту на збере-
ження після виходу судна й до при-
ходу в нього наступного судна.

Принцип побудови представля-
ючої мережі в розглянутому за-
гальному випадку і зведення задачі 
управління контейнерним парком 
на морській лінії до сітьової тран-
спортної задачі лінійного програ-
мування приведено в роботі [4] на 
випадок, коли k = 3, i = 3.

Рис.1. Представляюча мережа для 
кожного з трьох суден-
контейнеровозів
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Спочатку аналогічно будуються 
представляючі мережі для кожного суд-
на-контейнеровоза окремо (див.рис.1).

Ці мережі необхідно перетвори-
ти в одну мережу, побудова якої 
здійснюється на підставі урахуван-
ня черги або графіка прибуття 
кожного судна-контейнеровоза до 
кожного з портів l (l = 1,2, …,N).

Припустимо для визначеності, що
ПОРТ №1 першим заходить 2-е 

судно при першій зупинці, потім 
3-е судно при другій зупинці, потім 
1-е судно при першій зупинці.

ПОРТ №2 першим заходить 3-е 
судно при першій зупинці, потім 
2-е судно при другій зупинці, потім 
1-е судно при другій зупинці.

ПОРТ №3 першим заходить 3-е 
судно при третій зупинці, потім 2-е 
судно при третій зупинці.

Припустимо, що 1-е судно не за-
ходить в цей порт.

Ці дані в наглядній формі мож-
на представити у вигляді таблиці:

В клітинах цієї таблиці вказано 
номер судна і номер зупинки, що 
відповідає заходу цього судна в да-
ний порт (цифри у дужках).

Перенумеруємо для зручності 
всі вершини представляючої мере-
жі рис.1  числами 1,2,3,…, 39  див. 
рис.2).

Таблиця 1
№ порта/
заходи

1 2 3

1 2 (1) 3 (1) 3 (3)
2 3 (2) 2 (2) 2 (3)
3 1 (1) 1 (2)

Рис.2. Принцип урахування черговості заходів суден у порти лінії
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Нехай друге судно заходить у 
перший порт. В порту є кілька до-
даткових можливостей щоб задо-
вольнити потреби в порожніх кон-
тейнерах до заходу в цей порт на-
ступного судна. По-перше, судно 
може залишити частину своїх кон-
тейнерів в порту.

Якщо розглядати це в термінах 
потоків представляючої мережі, то 
така можливість рівнозначна мож-
ливості переміщення потоку з вер-
шини – стоку 4 в вершину – стоку 
8 для забезпечення існуючих в ній 
потреб. Тому ці вершини 
з’єднуються дугою (4;8), по якій 
переміщується кожна одиниця по-

току з вартістю, що дорівнює за-
тратам на збереження одного кон-
тейнера в порту 1 в період між за-
ходами контейнеровозів 2 і 3.

По-друге, контейнери, що зна-
ходяться в порту до моменту за-
ходу судна, а також орендовані 
контейнери, можна залишити на 
збереження в порту до заходу в 
порт наступного судна. Тому вер-
шина  – джерело 25  з’єднуються з 
вершиною  – джерелом 29  дугою 
(25;29), а вершина 34  з вершиною 
38  дугою (34;38), по якій перемі-
щується кожна одиниця потоку з 
вартістю, рівною затратам на збе-
реження одного контейнера в пор-

Рис.3. Представляюча мережа для типової ситуації на міжнародній 
морській лінії з урахуванням затрат на основні види операцій, які 
виконуються з контейнерами
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ту 1 в період між заходами контей-
неровозів 2 і 3.

Аналогічно (див. рис. 3) 
з’єднуються дугою (8;1) вершини 
1 і 8, а також дугами (29;22),(38;31) 
вершини 22,29,31,38. Вершини 
7,5  дугами (7;5), а вершини 
26,28,35,37  дугами (26;23), (35;32); 
вершини 6,9  дугою (9;6); вершини 
27,30,36,39 дугами (30;27), (39;36).

Тобто на рис.3 зображена пред-
ставляюча мережа для типової си-
туації, що розглядалась. Як бачимо, 
ця мережа будується за простими 
правилами, що диктуються табли-
цею 1. Ці правила необхідно фор-
малізувати для того, щоб можна 
було автоматизувати процес побу-
дови мережі на комп’ютері.

Висновки. Використання тако-
го підходу до рішення задач опера-
тивного управління контейнерни-
ми перевезеннями у випадку вели-

кої розмірності задачі в реальному 
масштабі часу вимагає розробки 
складного комплексу програм, що 
дозволяє здійснювати генерацію 
мережі на комп’ютері враховуючи 
вхідні дані задачі.
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One of the popular and demand-
ing styles of web design is informative 
design. Compactness and minimalis-
tic imaging are characteristic of it. 
Informative design is used for com-
plex portals, search engines, catalogs, 
internet newspapers, blogs, mailing 
servers and others. In general, it is 
used on sites and servers which are 
saturated with information and re-
quire structuring. Sites with informa-
tive designs offer information to cus-
tomers free of charge or requiring-
payment. Free information is when 
the user is reading news on the web 
site. Some of the advertisements are 
paid. It can be text or banner.

Below are the main features char-
acteristic to information design:

Modular grid. Practically, all pop-
ular information sites are built on a 
complex and nonstandard modular 

grid. For it, any kind of legitimacy is 
not characteristic. It is not advisable 
to have a very complex modular grid. 
In the Pic. 1. there are various modu-
lar grids given, characteristic for in-
formative design that are not neces-
sarily the standard. Designers build 
the modular grids for the informative 
designs according to their point of 
views [1-2].

Content. On the sites of informa-
tive design the text prevails the graph-
ics. Besides, the graphics should be 
simple. It is not a means of decora-
tion, but an additional source of infor-
mation.

Usually, the most important and 
new information is placed in the cen-
ter of informative design sites. In the 
right column- the links and texts are 
given. For such websites the sharp ti-
tles and logic placement of materials 

INFORMATIVE DESIGN
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Academic Degree of Engineering Sciences  
Kutaisi Akaki Tsereteli State University

Annotation – The main signs, characteristic to the sites having the informa-
tive design are discussed. The modular grids, required for the creation of such 
sites are given.
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are very important. Headings of sec-
tions help users to find out orienta-
tion. Headers should have different 
styles. They can depending on color, 
size, font style. The more important 
the information is, the greater the 
header font size should be. The text 
should be read freely. For this you can 
use English paragraphs. It is desirable 
that the font should be one of the 
standard and font color black or dark 
gray. The basic text font should not be 
less than the size of the annonce font. 
Text boxes need to be separated from 
edges, other blocks, advertisements.

Links. For the complex sites one 
menu is not enough. You need some 
more menus. In this case we should 
use the hierarchical rule: the more 
important the menu is, the more obvi-
ous it is and takes big place.

Decoration. Traditionally, for the 
sites of informative design a great il-

lustration is placed on the main page 
for the most important information. It 
is not necessary to illustrate every 
single announce. It is possible to use 
colored blocks, blocks with round 
corners and others.

The background images, music, 
animation, moving strings are not 
used for the sites like these [3-4].

Popular sites with informative de-
sign are:

https://www.lenta.ru  – the site of 
news. It is desirable to study the site to 
the end and trying to make the site 
design qualitatively more close to it.

http://www.bbc.co.uk  – the site of 
BBC Corporation. It gives us an idea 
of what the average level of European 
website looks like.

http://www.evraz.com  – the site of 
EVRAZ company, where the visualiza-
tion of content is taken a great atten-
tion. The site displays the world map. 

Picture 1. Different modular grids characteristic to the informative design
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There are clocks that are shown time 
by zones and others. All of this deter-
mines the effectiveness of the site.

Thus, the article contains the basic 
signs, that are characteristic for the 
sites of informative design. It contains 
the advices on what the designer 
should focus on.
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Web 3.0 this is the epoch of com-
mercial web. Of course, the relevant 
number of information on the Inter-
net is free, but some information is 
not. Web 3.0  is also very wide and 
open space. Communication has be-
come the much more simple and con-
venient. The social networks give an 
opportunity to communicate between 
the people with their services. The 
Web has become such technological 
and scaled, as never before. The inter-
faces of popular sites are permanently 
being improved. Gaining the best 
technologies from its predecessor 
(Web 2.0), the Web 3.0 is permanently 
being developed. It requires the great 
talent and knowledge from the web-
technologies and web-designers.

The design of Web 3.0 may be vi-
sually different from each other, but it 
has its own tendencies. Almost every-
thing, which is created by the compa-

nies: Microsoft, Google, Mozilla, Ap-
ple and Yandex, reflect the current 
fashion [1].

Below, there are the characteristic 
signs of Web 3.0 style:

1) Aspiration to minimization. 
Aspiration to the minimization does 
not mean that, the site of Web 3.0 style 
will necessarily be simple. There are 
also graphically decorated sites, which 
design is not complicated.

2) The existence of “hat” charac-
teristic of older sites. Previously, de-
signers could not present the site 
without a “hat”. Now it becomes clear 
that it is not necessary. The top part of 
the site is used for logotype, search 
field, important links and buttons.

3) Non-standard modular grid. 
Modular grid is divided into relevant 
blocks of logic. Content and func-
tional blocks are dramatically struc-
tured. The designer should do the 
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Kutaisi Akaki Tsereteli State University
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design such way, that the focus should 
be directed on content.

4) Work on colors. For the sites 
of Web 3.0 style, it is always notice-
able that a combination of colors is 
selected very diligently, and some-
times non-standard. The color is 
used for visually allocating most 
significant matter. In addition, the 
color gives the site its own “look”. It 
helps the user to remember the site 
better.

5) Icons and buttons. For users, in 
order to remember where what is lo-
cated and at the same time for making 
the site much more attractive, the icons 
are used. They can be small and large. 
Most commonly nonstandard buttons 
are used, with a sharp paint. In the 
pic.1 different types of icons and but-
tons are given:

6) Text contextual advertising. 
Banner ads are gradually decreas-
ing, especially in small format: 
100X100, 468X60  and so on. Text 
format advertisements are used in-
stead of them. Advertisements are 
shown according to what content is 
viewed by the user.

7) Dynamics. Most of the sites of 
Web 3.0 style are created so that users 
do not have to go over the pages. The 
information is loaded dynamically in 
separate sections of the site. Changing 
pictures, blocks, driving elements and 
more. Also, slideshow and videos are 
used [2-4].

The examples of the sites of Web 
3.0 style are:

www.amazon.com  – the internet-
shop, which sells the products of dif-
ferent type.

Picture 1. Different types of icons and buttons
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www. zappos.com  – the internet-
shop, which sells shoes, clothes, acces-
sories, glasses and others.

www.mywishlist- the internet-
shop, which sells the products of dif-
ferent type.

www.etsy.com – the internet-shop, 
which offers the users the crafts, anti-
quary, pieces of art and others.

The sites of Web 3.0 style are not only 
reliable and comfortable, but also they are 
attractive and commercially successful.

Thus, the article contains signs 
that are characteristic for the site of 
Web 3.0 style. There are tips on what 
the designer should focus on.
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Після аналізу матеріального та теплового балансів, а також динаміки 
зміни теплоємностей отримаємо систему рівнянь, що описують динамі-
ку об’єкта [1]. Після лінеаризації і дискретизації отримаємо:

2 2п(( 1) ) 0,00006736 ( ) (1 0,002042T) ( )+0,0001216Tx k T G kT T x kT+ = + − ,

3 2П(( 1) ) 0,0000149 ( ) 0,002178 ( )x k T G kT T x kT T+ = + +

3(1 0,002524 ) ( ) 0,00004797T x kT T+ − + .
Координати стану об’єкту піддаються вимірюванню. Через це, з метою 

більш точного спостереження стану об’єкта, використаємо лінійний 
фільтр Калмана. Це дозволить врахувати шуми вимірювань для визна-
чення оцінок координат стану. В подальшому вважатимемо що шуми 
вимірювань мають математичне очікування нульове.

Модель об’єкта можна записати так:

(( 1) ) ( ) ( ) ( )x k T Ax kT Bu kT E W kTν+ = + + + , ( ) ( ) ( )y kT x kT V kTλ= + ,
де ( )x kT  – координати стану об’єкту керування; ( )u kT  – керувальний 

вплив; A – перехідна матриця стану; B – матриця керувань; E – матри-
ця вільних членів; ( )y kT  – виміряні значення координат стану; W  – ма-
триця впливу збурень; ν( )kT   – збурення; V   – матриця впливу шумів; 
( )kTλ  – шуми.

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА 
ДЛЯ ДВОСТУПЕНЕВОГО ВИПАРНОГО АПАРАТА

Радюк Т. М.
бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського

Ключові слова: випарний апарат, оптимальне керування, лінійний 
фільтр Калмана.
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Розпишемо рівняння похибки згідно математичній моделі об’єкта і 
максимально його спростимо. Позаяк математичні очікування збурень і 
шумів нульові то, відповідно, можна виразити математичні очікування їх 
квадратів як квадрати їх дисперсій. Після очевидних перетворень мати-
мемо рекурентні рівняння для обрахунку математичного очікування 
квадрату похибки та вагового коефіцієнта Калмана:

2 2

2 2 2

(( ( )) )
(( 1) )

(( ( )) )
W

W V

E Ae kT D
K k T

E Ae kT D D
ν

ν λ

+
+ =

+ +
, 

2 2 2
2

2 2 2

( (( ( )) ) )
(( (( 1) )) )

(( ( )) )
V W

W V

D E Ae kT D
E Ae k T

E Ae kT D D
λ ν

ν λ

+
+ =

+ +
,

Синтезуємо алгоритм оптимального керування процесом. Критерієм 
оптимальності в даному випадку варто обрати комплексний критерій що 
враховує відхилення стану об’єкту від регламентованого та витрати на 
керування. Тоді отримаємо задачу Лагранжа:

кін

поч

2 2 2
1 2 2 3 П

1 ( ( ( ) 0,95) ( ( ) 0,998) ( ( )) ) min
2

k

k k
I q x kT q x kT r G kT

=

= − + − + →∑ .
Обмеженням буде математична модель об’єкту, початковий і кінцевий 

стан:

2 2П(( 1) ) 0,00006736 ( ) (1 0,002042T) ( )+0,0001216Tx k T G kT T x kT+ = + − ,

3 П 2(( 1) ) 0,0000149 ( ) 0,002178 ( )x k T G kT T x kT T+ = + +

3(1 0,002524 ) ( ) 0,00004797T x kT T+ − + .

2 кін( ) 0,95x k = , 3 кін( ) 0,998x k = , поч
2 поч 2( )x k x= , поч

3 поч 3( )x k x= .
Для вирішення цієї задачі скористаємось варіативним численням. Ви-

ходячи з Лагранжиана, умов трансверсальності та умов Ейлера-Лагран-
жа отримаємо:
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Маємо рекурентні формули для розрахунку оптимального керування 
у зворотному дискретному часі. Розрахунок проводиться до моменту 
почk  при якому виконуватимуться початкові умови. Таким чином маємо 

алгоритм оптимального керування, котрий має виконуватись при від-
хиленні оцінок координат стану об’єкту від регламентованих

1. Радюк Т. М. Моделювання процесу випарювання плаву карбаміду [Текст] / Т. 
М. Радюк, М. В. Лукінюк // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техно-
логії: Тези доповідей П’ятої науково-практичної конференції студентів; Київ, 
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 11–12 квітня 2018 р. – К.: НТУУ «КПІ ім. І. 
Сікорського», 2018. – 168с.: іл. – Бібліогр.: в кінці тез. – С. 121–121. – ISBN 
978-966-622-884-3
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В сучасному інформаційному сві-
ті поширеною є проблема, пов`язана 
з захистом перемов від підглядання 
або несанкціонованого відеозапису. 
На сьогоднішній день архітектура та 
дизайн офісних приміщень, де про-
водять перемови, віддають перевагу 
високим скляним будівлям з прозо-
рими перегородками всередині, тому 
це питання стає надзвичайно акту-
альним.

Такі будівлі притягують на себе по-
гляди представників ділового світу, 
оскільки підкреслюють високий ста-
тус тих, хто там працює. Але при ви-
користанні скла в якості перегородок 
виникає необхідність забезпечення 
захисту від відеозйомки або підгля-
дання крізь нього. Тому доцільним є 
розглянути питання використання 
вже існуючих способів захисту.

Для вирішення цієї проблеми іс-
нує досить багато рішень. Умовно 
їх можна розділити на такі катего-
рії: механічні системи захисту та 
електро-гідро механічні.

До механічних систем захисту від-
носяться: жалюзі, штори, матова 
плівка, перфорована плівка, а до елек-
тро-гідро механічних пускання води 
по склу. До найбільш розповсюдже-
них способів захисту відносяться жа-
люзі. Жалюзі можуть бути горизон-
тальні, вертикальні або рулонні.

Але недоліки у них однакові:
• час необхідний для зміни стану з 

прозорого на непрозорий може сяга-
ти від 30 с до 1 хв і чим більше при-
міщення, тим більше необхідно часу.

• легка поломка зсувного або по-
вертаючого механізмів, які вже не 
підлягають ремонту.

РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ КІМНАТ З СКЛЯНИМИ 
СТІНАМИ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ ВІДЕОЗЙОМКИ

Тучкова М.С.
Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова: відеозйомка, конфіденційність, смарт-скло, штори, 
жалюзі, матове скло, PDLC, SPD, ECD.
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• жалюзі збирають на себе багато 
пилу, що негативно відображаєть-
ся на здоров’ї тих людей, хто зна-
ходяться в кімнаті.

• жалюзі є більш складними в до-
гляді, якщо кожен день не пилосо-
сити їх, то вже через тиждень при-
вести їх до первісного вигляду буде 
дуже важко.

Штори мають схожі недоліки 
пов’язані з доглядом та накопичен-
ням пилу. Але найголовнішим недо-
ліком є їх недоречність в приміщен-
ні зі скляними стінами та оснаще-
ному новітніми технологіями.[1]

Перфорована плівка  – це мате-
ріал з особливою сітчастою струк-

турою, яка дозволяє пропускати 
світло. Частіше всього її можна по-
бачити на громадському транспор-
ті. Із зовнішньої сторони забезпе-
чується єдина, нероздільна картин-
ка, а всередині скло виглядає, як 
тоноване, тобто забезпечуються 
захист від відеозйомки.

Недоліком такого варіанту зно-
ву ж є його недоречність та необо-
ротність процесу, тобто скло про-
зорим вже не стане, тільки в випад-
ку відклеювання цієї плівки, так як 
і в випадку з матовим склом.

До електро-гідро механічних 
систем відноситься пускання води 
по склу. Вода під напором подаєть-

Таблиця 1.  
Порівняння існуючих засобів захисту від відеозйомки

Назва Жалюзі Штори
Пускан-
ня води

Матове 
скло

Пер-
форо-
вана 
плівка

 Вартість + + - + +
 Наявність прозорого стану + + + - -
 Наявність непрозорого стану + + - + +
 Ремонтопридатність - + + + -
 Екологічність (вплив на 
здоров’я)

- - + + +

 Експлуатація (легкість 
догляду)

- - - + +

 Час, необхідний для зміни 
стану

- - + + +

 Презентабельність - - + + -
 Наявність максимально 
непрозорого стану

+ + + + +

 Проходження сонячного 
світла при непрозорому стані 

- - + + -
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ся в розподільник і стікає по верти-
кальній поверхні вниз, прямуючи 
до прихованої приймальної ванної, 
а потім знову повертається в роз-
подільник.

Недоліком такої системи є її 
складність, шум, який виникає від 
води, громіздкість конструкції, та 
вартість. Скло необхідно очищати 
час від часу від нальоту, вода також 
має властивість випаровуватись і 
за цим потрібно слідкувати.[2]

Проведемо порівняння існую-
чих засобів захисту (табл.1). Плю-
сом (+) позначені переваги систе-
ми, мінусом (–) недоліки.

Отримані результати зобразимо в 
вигляді діаграми (рис. 1). По верти-
кальній осі позначена кількість кри-
теріїв, в нашому випадку 10, по гори-
зонтальній назва засобу захисту, на 
діаграмі зображена кількість крите-
ріїв, яку задовольнила система.

Очевидно, що жоден з варіантів 
захисту не задовольняє всім по-
ставленим критеріям, хоча матове 
скло задовольнило найбільшу кіль-
кість вимог, проте воно має один 
вагомий недолік, який не має змогу 
використовувати саме цей варі-
ант  – це необоротність процесу 
про яку зазначалось вище.

Таким чином доцільним є роз-
глядання інших матеріалів, а саме 
технології «Смарт-скло».

Смарт-скло  – це багатошарове 
скло, тобто два або більше скла, 
склеєні між собою спеціальною по-
лімерною плівкою, здатною при 
ударі утримувати уламки, і закладе-
ною між стеклами смарт-плівкою.

Смарт-плівка  – це спеціальна 
полімерна плівка, яка має рідкий 
шар, покритий з двох сторін елек-
тропровідними покриттями, далі 
електропровідні шари закривають-
ся захисними плівковими шарами.

Переваги:
Плавне регулювання ступеня 

прозорості в залежності від напру-
ги, що подається.

Зберігається природнє освітлен-
ня, при цьому забезпечується не-
обхідна конфіденційність.

Системою можна керувати дис-
танційно.

Рисунок.1 – Відповідність систем 
захисту вибраним критеріям
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Не має рухомих елементів, як у 
жалюзі.

Простота в прибиранні.
Смарт-плівка може бути наріза-

на на будь-які фігури і форми. Рід-
кий шар смарт-плівки може скла-
датися з трьох типів частинок: по-
лімерних рідкокристалічних, зва-
жених або електрохромних.

Смарт-скло на основі рідко-
кристалічних полімерних части-
нок. Рідка суміш полімерних крис-
талів знаходиться серед двох шарів 
скла з електропровідним покрит-
тям. В стані спокою молекули крис-
талів розташовуються хаотично 
одна відносно одної, світло розсію-
ється, і таке скло виглядає мато-
вим. При подачі напруги створю-
ється електричне поле, яке розта-
шовує рідкокристалічні частинки 
вздовж ліній напруженності, тобто 
вони змінюють позицію, і встають 
вертикально по відношенню до 
скла, таким чином воно стає про-
зорим.

Смарт-скло на основі «зважених 
часток». «Зважені частинки», які 
містяться між двома шарами елек-
тропровідного покриття. Ця плівка 
схожа за структурою попередньої. 
Але завдяки стержнеподібній 
структурі частинок, скло залиша-

ється візуально відкритим в різних 
станах. При відсутності напруги 
має темно-синій колір, при подачі 
напруги частки вирівнюються, і 
світло може безперешкодно про-
ходити, скло стає прозорим. Швид-
кість перемикання практично мит-
тєва (2-3 секунди). Тобто головним 
недоліком є залежність світлопро-
никності від затемнення.

Смарт-скло на основі електро-
хромних частинок. Змінюваний 
шар формується за рахунок напи-
лення іонів літію в кілька шарів. 
Принципова різниця з іншими тех-
нологіями в тому, що без подачі 
напруги скло прозоре, а при подачі 
напруги іони літію починають пе-
реміщуватися і воно затінюється. 
Відтінки варіюються, але зазвичай 
це синій. Живлення в межах 3-5 Вт 
необхідне тільки при зміні кольору. 
Швидкість зміни кольору більш 
тривала, може варіюватися від 2 до 
6  хвилин, а час освітлення  – 5  до 
8  хвилин. Зміна стану з непрозо-
рого в прозорий відбувається за 
рахунок зміни полярності напруги. 
[3]

Смарт-плівка також може ви-
ступати в ролі проекційного екра-
ну. У матовому стані плівка висту-
пає в ролі екрану для проектора: 
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вона розсіює будь-які промені, що 
проходять через неї, але майже не 
поглинає і не відбиває їх. Тому за-
звичай глядач і проектор знахо-
дяться по різні боки екрану це так 
звана «зворотня проекція». Міну-
сом є те, що зображення видно з 
обох боків екрану.

Для перетворення плівки в роз-
сіюючу і відбиваючу  – необхідно 
додатково створити відбиваючий 
шар екрану. Це реалізується нане-
сенням декількох дзеркальних плі-
вок з високим ступенем відбиття. 
Щоб надати більшу контрастність 
зображенню наноситься шар чор-
ної тонуючої плівки. Тобто ми 
отримуємо екран для прямої про-
екції, зображення видно тільки з 
одної сторони, а плата за це втрата 
прозорості, оскільки в прозорому 
стані поверхня стає дзеркалом.

Таким чином, завдяки зворот-
ній проекції, можна рекламувати 
різні товари, коли плівка знахо-
диться в виключеному стані. Вихо-
дячи розміру гонорару за рекламу 
можна окупити витрати на смарт-
плівку, а через деякий час дана 
система почне приносити гроші.

Висновки: Аналіз існуючих сис-
тем захисту відкритих кімнат від 
несанкціонованого відеоспостере-

ження, а саме: жалюзі, штор, мато-
вої плівки або скла, перфорованої 
плівки та пускання води по склу 
показав, що кожна з систем має 
суттєві недоліки. Порівняння ефек-
тивності розглянутих засобів від 
несанкціонованої відеозйомки по-
казало, що жоден з варіантів захис-
ту, які використовуються на сьо-
годні, не задовольняє вибраним 
критеріям, тому доцільно викорис-
товувати нові перспективні техно-
логії, яким задовольняє смарт-
скло. Аналіз технології смарт-скла 
показав, що їх існує три типи: на 
основі рідких кристалів (PDLC), 
зважених часток (SPD), та електро-
хромного матеріалу (ECD). Завдя-
ки можливості плівки розсіювати 
промені можна використовувати 
систему в якості екрану для зво-
ротньої проекції, який може вико-
ристовуватись для реклами, і як 
наслідок приносити кошти.
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Важливим елементом сучасного 
дизайну різних приміщень є скляні 
конструкції: перегородки, що роз-
межовують простір, вікона, двері, 
підлога та стеля. При цьому часто 
виникає потреба в забезпеченні 
конфіденційності окремих примі-
щень. Використання в цих цілях 
існуючих засобів захисту таких як 
штори, жалюзі, матова або перфо-
рована плівка не завжди є зручним 
та доречним. Тому у статті розгля-
дається смарт-скло як засіб захисту 
скляних конструкцій від відеоз-
йомки.

Смарт-скло  – це багатошарове 
скло, тобто два або більше скла, 
склеєні між собою спеціальною по-
лімерною плівкою, здатною при 
ударі утримувати уламки, і закладе-
ною між стеклами смарт-плівкою.

Смарт-плівка  – це спеціальна 
полімерна плівка, яка має рідкий 

шар, покритий з двох сторін елек-
тропровідними покриттями, елек-
тропровідні шари якої закривають-
ся захисними плівковими шарами.

Дане скло змінює властивості 
прозорості виходячи з декількох 
видів впливу:

Температура навколишнього се-
редовища;

Освітленості приміщень або 
простору;

Подачі електричного струму.
Головною властивістю є «пере-

микання стану» видимості від про-
зорого до абсолютно матового.

Смарт-скло виробляється шля-
хом триплексування двох або біль-
ше листів скла. Найбільш пошире-
ні такі технології виготовлення па-
нелей смарт-скла за типом вико-
ристовуваних ламінуючих плівок:

EVA  – етіленвінілацетатная 
плівка. Головна її перевага – низька 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ СМАРТ-СКЛА

Тучкова М.С.
Національний технічний університет України 
 «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова: відеозйомка, конфіденційність, смарт-скло, 
PDLC,SPD,ECD.

Keywords: video recording, privacy, smart glass, PDLC, SPD, ECD.
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вартість як самої EVA-плівки, так і 
обладнання для її виробництва. 
Вона відрізняється гарною липкіс-
тю до пластику і скла, але має висо-
ку ступінь мутності і малу міц-
ність.

PVB – полівінілбутіральна плів-
ка. Відмітна характеристика то, що 
має високу якість на виході, але на 
старті  – високу вартість виробни-
цтва. Плівка PVB добре прилипає 
до скла, але погано до пластику. І 
також як EVA- плівка полівінілбу-
тіральна плівка (PVB) не витримує 
умови підвищеної вологості.

TPU – плівка з термопластично-
го поліуретану. Вона найбільш під-
ходить для виробництва смарт-
скла. Плівка TPU несприйнятлива 
до вологості, до агресивних умов, 
плюс має високу адгезію як до скла, 
так і до пластика.[1]

Існують три типи смарт-
полімерів для смарт-скла: LC 
(PDLC), SPD, і ECD.

Смарт-скло з технологією PDLC 
(англ. Polymer dispersed liquid 
crystal devices) є в двох окремих 
продуктах, які допомагають вирі-
шувати різні проблеми: скло PDLC 
і плівка PDLC.

В випадку використання скла 
полімерна плівка затиснута між 
двома листами скла, склеєними 
між собою спеціальною полімер-
ною плівкою. Оксид індію-олова 
(ITO) являє собою прозорий про-
відник, який покритий всередині 
пластикових плівок ПЕТ, які затис-
нуті навколо крапельок LC, інкап-
сульованих в полімерну матрицю. 
Плівки PЕТ / ІТО проводять елек-
тричний струм, який змушує рідкі 
кристали вирівнюватися і, таким 
чином, робить скло прозорим 
(рис.1). Скло може бути виготовле-
но практично будь-якої товщини і 
необхідної специфікації (тобто за-
гартовані, з низьким вмістом заліза 
і тощо).

Рисунок. 1. Структурна схема скла з використанням PDLC технології
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Ця принципова структура 
смарт-скла є ефективним розсію-
вачем. Електроживлення від дже-
рела підключається до електродів, 
виготовленим з мідної фольги з 
шаром електропровідного клею, 
що контактують з провідним ша-
ром плівки.

Без напруги, рідкі кристали ви-
падково впорядковані в краплі, що 
призводить до розсіювання пара-
лельних променів світла. Скло має 
молочно-білий колір. Тобто в тако-
му стані скло може служити екра-
ном для зворотньої проекції, що 
відкриває нові можливості вико-
ристання даної системи.

При подачі електроживлення, 
електричне поле між двома прозо-
рими

електродами на склі змушує рід-
кі кристали вирівнюватися, дозво-
ляючи світлу проходити через кра-
плі з дуже маленьким розсіюван-
ням. Скло переходить в прозорий 

стан. Ступінь прозорості може 
контролюватися прикладеною на-
пругою. Це можливо завдяки тому, 
що при маленьких напругах тільки 
частина рідких кристалів може ви-
рівнятися повністю в електрично-
му полі, і тільки маленька порція 
світла проходить крізь скло без 
спотворення, в той час як більша 
частина розсіюється. У міру зрос-
тання напруги, менше кристалів 
залишається вирівняними, що 
призводить до меншого розсіюван-
ня світла.

У пристроях із зваженими час-
тинками (англ. Suspended particle 
devices, SPD), тонка плівка шарува-
тих матеріалів стержнепобідних 
частинок, зважених в рідини помі-
щається між двома шарами скла 
або пластику (або приєднується до 
одного шару). Якщо напругу не до-
кладено, зважені частинки орієнто-
вані випадково і поглинають світ-
ло, так, що скло виглядає темним 

Рисунок. 2. Структурна схема скла з використанням SPD технології
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(непрозорим), синім або рідше сі-
рим або чорним (рис.2).

Якщо напругу прикладено, зва-
жені частинки вирівнюються і до-
зволяють світлу проходити. Смарт-
скло на основі зважених часток 
може миттєво перемикатися і до-
зволяє здійснювати точний контр-
оль кількості світла, що проходить 
і тепла. Маленький, але постійний 
струм необхідний весь час, поки 
смарт-скло знаходиться в прозо-
рому стані.

До переваг відноситься висока 
швидкість перемикання між стана-
ми.До недоліків відноситься залеж-
ність світлопроникності від затем-
нення. [2]

Смарт-скло з використанням 
ECD (англ. Electrochromic devices) 
технології. Принципова відмін-
ність від вищезгаданих технологій 
полягає в в тому, що робочий шар 
формується багатошаровим напи-

ленням на плівку або скло і в ви-
ключеному стані прозорий (рис.3).

Зміна стану відбувається за ра-
хунок міграції іонів під дією стру-
му. Контроль затемнення відбува-
ється зміною полярності і величи-
ни поданої напруги. Дана техноло-
гія є дуже перспективною, однак в 
комерційному використанні ще не 
набула своєї популярності.

Електропровідні шари і електро-
хромний оксидний шар знаходять-
ся між двох листів скла. Оксидний 
шар має змішану іонну і електронну 
провідність, якщо іони вводяться 
через електроліт або іонний провід-
ник виникає компенсуючий заряд 
електролітів з електропровідного 
шару, який зумовлює зміну оптич-
них властивостей плівки. Електро-
нна інжекція може змінюватись в 
залежності від того який оксид ви-
користовується. Іонний провідник 
може тонкою плівкою або масив-

Рисунок. 3. Структурна схема скла з використанням ECD технології
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ним матеріалом, в залежності від 
цілей. Тобто в випадку використан-
ня електрохромних матеріалів між 
двох шарів скла шари будуть розта-
шовані таким чином: два скляні 
листа, кожний з двошаровим по-
криттям і іонний провідник.[3]

З непрозорого стану в прозорий 
електрохромні матеріали перехо-
дять завдяки окислювально-від-
новній реакції, в наслідок прикла-
деної різниці потенціалів до елек-
тродів.

Електрохромні матеріали контр-
олюють кількість світла, що про-
пускається і тепла: стан змінюється 
між кольоровим, напівпрозорим 
станом (зазвичай синій) і прозо-
рим. Відтінки в «темному» стані 
можуть бути від самої насиченою 
тонування до ледь помітного за-
темнення. Зазвичай подача напру-
ги необхідна тільки для зміни сту-
пеня прозорості, але після того, як 
стан змінилося, немає необхідності 
в електроживленні для підтримки 
досягнутого стану.

Затемнення виникає по краях, 
потім переміщується всередину  – 
це повільний процес, який займає 
від багатьох секунд до декількох 
хвилин в залежності від розмірів 
вікна.[2]

Отже, в результаті проведено-
го аналітичного літературного 
огляду по технологіям смарт-
скла, а саме: з використанням 
рідкокристалічних частинок, 
зважених частинок та електро-
хромних матеріалів, досліджен-
ню їх структури було виявлено, 
що   технологія PDLC допомагає 
досягти конфіденційність за ра-
хунок характеру рідкокристаліч-
них крапель, і при цьому дозво-
ляє природньому світлу прони-
кати в простір, створюючи при-
ватну атмосферу з перевагами 
природнього освітлення. Завдя-
ки зміні стану з непрозорого на 
прозорий менш ніж за секунду 
смарт-скло є миттєвим рішенням 
для забезпечення конфіденцій-
ності. Суттєвим недоліком техно-
логії з використанням зважених 
часток є візуальна відкритість 
скла в різних станах завдяки 
структурі частинок, що є непри-
пустимим при використанні 
смарт-скла для захисту від відеоз-
йомки. Виявлено, що недоліком 
ECD технології є складність реа-
лізації поступової зміни прозо-
рості та обмежений термін вико-
ристання, через властивість полі-
меру розкладатися на мономери.
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В наше время большая часть 
предприятий способны установить 
наилучшие системы безопасности. 
Работники данных компаний могут 
кропотливо скрывать тайны, перед 
возвращением домой. Но, даже если 
в добавок защиту будет обеспечи-
вать лучшая охранная фирма на 
рынке, эти компании всё равно 
остаются полностью уязвимыми.

Сами же люди могут безоглядно 
выполнять всевозможные правила 
безопасности, которые рекоменду-
ют профессионалы, устанавливать 
новейшее программное обеспече-
ние и пристально смотреть за на-
стройками собственной операци-
онной системы. Но и они остаются 
полностью незащищёнными.

Информационная безопас-
ность – это вид деятельности, ори-
ентированный на защиту неогра-
ниченности, невредимости и кон-
фиденциальности информации [1]. 
Благодаря пониманию потенци-
альных угроз, а также слабых точек 
в защите, которые часто использу-
ют в корыстных целях, несложно 
выбрать лучшие средства для обе-
спечения безопасности. В разных 
ситуациях угрозы интерпретиру-
ются неодинаково, и потому нуж-
ные меры безопасности могут раз-
личаться между собой. В зависимо-
сти от вида данных, которые нуж-
но защитить и вероятный вред, 
который будет нанесен при потере 
либо раскрытии, нетрудно опреде-
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лить подходящие средства защиты. 
Обеспечение высокого уровня без-
опасности от атак, направленных 
на аппаратуру, инфраструктуру 
или недостатки со стороны работы 
системы, хоть и снижает шансы 
возникновения крайне неприят-
ных ситуаций, но, несмотря на это, 
у злоумышленников все еще оста-
ется возможность завладеть част-
ной информацией.

Без сомнений, вопрос утечки 
информации в наше время, к со-
жалению, задевает каждого без ис-
ключений. Основными источника-
ми могут стать: незнание сотруд-
никами простейших принципов 
безопасности во время работы в 
интернете, получение доступа кон-
курентами к последним разработ-
кам компании и др.

Люди нередко подключаются к 
сети их компании из дома или кафе 
и не осознают, какой потенциаль-
ный вред они могут ей нанести. 
Следовательно, информационной 
безопасности нужно уделять осо-
бое внимание.

Почти все работники с помо-
щью почтовых систем отправляют 
и получают десятки, а иногда и 
сотки электронных писем каждый 
день. Естественно, в подобном на-

плыве очень сложно сконцентри-
ровать необходимое внимание на 
отдельные сообщения. Это явление 
существенно упрощает выполне-
ние сложных атак. Почти каждый 
человек расслабленно относится к 
данным сообщениям во время ра-
боты, расценивая этот процесс как 
компьютерное подобие переклады-
вания документов из одной папки 
в другую. Среди таких писем мо-
жет быть одно от мошенника, кото-
рое почти ничем не отличается от 
остальных. Нередко жертва следу-
ет всем указаниям из полученного 
письма, даже не обдумывая послед-
ствия от собственных действий. 
Сообщения, как правило, содержат 
ссылки, которые замаскированы 
под обычные страницы. Возникнет 
огромный риск нарушения целост-
ности засекреченных данных, если 
служащий компании перейдет по 
ссылке

Для обеспечения безопасности 
большая часть методов ограничи-
вают возможность использования 
ресурсов пользователям, которые 
не прошли авторизацию. У хакера 
появляется возможность без осо-
бого труда обойти всю техниче-
скую защиту, если жертва просто 
занесет в сеть компании вирусную 
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программу, всего лишь одним на-
жатием на ссылку. Также ссылка 
способна содержать всплывающее 
приложение, которое предлагает 
решить несуществующую пробле-
му. Как правило, оно запрашивает 
конфиденциальную информацию.

Подозрительность к любым не-
жданным входящим письмам яв-
ляется одним из лучших способов 
обороны от подобного типа атак.

Любые ошибки и даже некор-
ректности в подсчете постоянно 
создают неминуемые последствия, 
а те в свою очередь могут сыграть 
довольно злую шутку. Информаци-
онная безопасность охватывает на-
много больше отраслей, чем IT-
индустрия. Неправильные расчеты 
вместе с ошибками задевают каж-
дого, вне зависимости от вида дея-
тельности.

Как нередко встречаются слу-
чаи, когда обладатель маленький 
компании, расположенной в не-
большом городке, уверен, что им 
никто не заинтересован, и никто не 
захочет тратить свои силы и время 
на него, ведь вокруг располагается 
огромное количество прогрессив-
ных компаний. Они то и должны 
быть главными целями для пре-
ступников. Из таковых суждений 

обладатель делает заключение, что 
не стоит растрачивать свое время и 
деньги на информационную безо-
пасность и ограничивается ожида-
ниями, что эта проблема обойдет 
его. Но небольшой и средний биз-
нес получает ущерб от похищения 
информации и чаще, чем большие 
компании. Даже с помощью стати-
стики трудно подсчитать количе-
ство пострадавших в данном сек-
торе, так как большая часть вла-
дельцев даже не догадываются, что 
произошла утечка данных, т.к. 
средства отслеживания и расследо-
вания отсутствуют в принципе.

Большие организации осознают 
фатальные последствия возмож-
ных угроз в кибербезопасности, и 
потому они не жалеют необходи-
мого количества средств для обе-
спечения защиты, тогда как сред-
ний и небольшой бизнес является 
более уязвимым и результаты для 
его владельцев могут быть более 
чем плачеными.

Угрозы компьютерной безопас-
ности можно сгруппировать: избы-
ток преимуществ использования, 
недосмотр и неточность, отказ в 
обслуживании, социальная инже-
нерия, несогласованный доступ, 
похищения персональных сведе-



 35 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #6

ний, фишинг, вредные программы 
и несогласованные копии.

Пока инженеры безостановочно 
создают постоянно развивающие-
ся технологии для обеспечения за-
щиты, сводя возможность исполь-
зования технических слабостей к 
минимуму, атакующие всё чаще 
применяют особенности человече-
ского фактора. Очень часто взлом 
человеческого файрволла стает 
обычным делом для социальных 
инженеров. Зачастую все расходы 
не превосходят стоимости теле-
фонного звонка. Атакующий всег-
да старается подвергать себя мини-
мальному риску.

Преступники проводят боль-
шинство своих атак используя тех-
ники социальной инженерии. Они 
обычно играют на доверчивости 
людей, их лени и любезности. За-
частую у жертв даже возникает ин-
терес к происходящему. Создать 
защиту от таковых атак крайне тя-
жело, так как жертвы даже не за-
думываются о том, что их обману-
ли. Преступники, которые исполь-
зуют навыки социальной инжене-
рии, желают заполучить подобные 
цели, как и любые остальные мо-
шенники: им необходимы средства, 
информация либо ИТ-ресурсы 

предприятия. Что бы защититься 
от подобных атак необходимо изу-
чить их разновидности, осознать, 
что необходимо злодею, и оцени-
вать каждый раз вред, который мо-
жет возникнуть. Владея всеми эти-
ми знаниями, можно интегриро-
вать в политику безопасности нуж-
ные меры защиты.

Повышение уровня опасности 
для информационной технологии 
стало причиной возникновения 
новых решений, способствующих 
развитию технических средств за-
щиты, тогда как исследование по-
ведения сотрудников, которое за-
висит от людского фактора, не 
было рассмотрено подобающим 
образом. Организации чрезвычай-
но нередко не акцентируют внима-
ние на человечий фактор.

По оценке экспертов, человек 
становится наиболее уязвимым 
местом в кибербезопасности ком-
пании. Людские и организацион-
ные причины могут быть соеди-
нены с технической безопасно-
стью. Даже новые технологии не 
могут всецело совладать с вопро-
сами кибербезопасности без люд-
ского непрерывного вмешатель-
ства и разумного пользования 
этой технологии.
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Безопасность предприятия или 
же ее провал полностью зависит от 
огромного воздействия человече-
ского фактора. Если разработчики 
недооценивают важность систем-
ной безопасности, в системе могут 
возникнуть бесчисленное количе-
ство лазеек. Правонарушители, об-
ладающие навыками социальной 
инженерии, не раздумывая полу-
чают секретную информацию, ис-
пользуя все возможные слабости 
системы. Их преимуществом стает 
незащищенность в особенностях 
человеческого поведения и слабые 
места организации.

Сейчас продолжается непре-
рывная борьба взломщиков и про-
фессионалов по безопасности. В 
современной жизни достаточно тя-
жело удержать в тайне информа-
цию, представляющую собой цен-
ность для некоторых личностей. 
Невзирая на то, что неприступ-

ность систем, созданных для защи-
ты данных, постоянно наращива-
ется, к сожалению, не продуман-
ные действия человека способны 
вызвать крах наилучших из них, а 
допущенные ошибки в разработке 
системы информационной безо-
пасности либо игнорирование не-
которых средств и способов защи-
ты могут служить основными при-
чинами как незначительных, так и 
трагических последствиях в любой 
сфере деятельности.
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В технологии безглютенового 
хлеба используется сырье, техноло-
гические свойства которого не 
обеспечивают необходимой интен-
сивности брожения в тесте, из-за 
низкого содержания сахаров в 
крахмалосодержащем сырье и не-
достаточной активности амилоли-
тических ферментов (кукурузный, 
картофельный и тапиоковый крах-
мал, мука крупяных культур) [1, c. 
23]. Ррешающую роль в обеспече-
нии питания дрожжевых клеток, 
поддержке процесса спиртового 
брожения и разрыхления тестовых 
заготовок безглютенового теста 
играет сахар [1, с. 23].

Исследователи предлагают до-
бавлять сахар в рецептуру безглю-
тенового или безбелкового хлеба в 
количестве 2% к массе сыпучих 
компонентов, а согласно разрабо-

танной российскими учеными тех-
нологии изготовления безглютено-
вого хлеба с мукой крупяных куль-
тур, предусмотрено добавления 
сахара в количестве 8% к массе сы-
пучих компонентов [1, 24; 3, 36]. 
При этом способ приготовления 
теста однофазный.

Спиртовое брожение в крах-
мальном тесте обеспечивается 
только за счет внесенного сахара. 
По литературным данным дозирв-
ка сахара в изделиях такого типа 
может достигать 8%. На графике 
газообразования видно (рис.1), что 
максимальная скорость накопле-
ния углекислого газа наблюдается 
через 60  мин. брожения. Второго 
пика на графике скорости накопле-
ния углекислого газа, характерного 
для пшеничной муки, не наблюда-
ется. Поэтому технология произ-
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кандидат технических наук, доцент Национальный университет 
пищевых технологий

Ключевые слова: безглютеновый хлеб, интенсивность брожения, са-
хар, рецептура хлеба.

Key words: gluten-free bread, fermentation intensity, sugar, bread recipe.
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водства данных видов изделий не 
предусматривает брожения теста, а 
только расстойку тестовых загото-
вок. Количество вносимого сахара 
должна обеспечить жизнедеятель-
ность дрожжей на стадии расстой-
ки и протекания реакции меланои-
динообразования во время выпе-
кания.

Согласно нашим исследовани-
ям, для образцов теста с рисовой, 
кукурузной и гречневой мукой 
(при дозировке сахара 2%) количе-
ство выделенного углекислого газа 
за 60 мин. брожения составила 280, 
264, 262 см3 СО2 / 100 г теста соот-
ветственно, а при дозировке сахара 
4%  – 312, 308, 295  см3  СО2 / 100  г 
теста. Данные исследований под-
тверждают целесообразность до-

бавления в безглютеновое тесто 4% 
сахара. При увеличении дозировки 
сахара закономерно увеличивается 
суммарное количество выделенно-
го углекислого газа для всех иссле-
дуемых образцов безглютенового 
теста. Также увеличивается время 
достижения максимума скорости 
газообразования, при увеличении 
дозировки сахара до 6%, что при-
водит к увеличению продолжи-
тельности расстойки тестовых за-
готовок. Следовательно, добавлять 
сахар в количестве 6% в рецептуру 
безглютенового хлеба нецелесоо-
бразно

Исследование газообразования 
в течении 5  час. указывает на то, 
что по мере сбраживания сахаров в 
безглютеновом тесте интенсив-

Рис. 1. Газообразование в безбелковом тесте с добавлением 4% сахара:
1 – из картофельного крахмала, 2 –из кукурузного крахмала.
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ность газообразования снижается 
(рис. 2), что объясняет уменьшение 
удельного объема хлеба в случае 
приготовления теста безопарным 
способом. Такая закономерность 
сохраняется также и в случае вне-
сения в рецептуру кукурузной и 
гречневой муки.

Таким образом добавление саха-
ра в рецептуру безглютенового 
хлеба необходимо для обеспечения 
спиртового брожения и разрыхле-
ния тестовых заготовок. В дальней-
шем ислледования должны быть 
направлены на поиски технологи-
ческих приемов и добавок для обе-

спечения процесса брожения при 
условии снижения количества са-
хара в рецептуре.
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Рис. 2. 
Газообразование 
в безглютеновом 
тесте с рисовой 
мукой и разной 
дозировкой сахара: 
1 – 6 % сахара, 2 – 4 
% сахара, 3 – 2 % 
сахара.
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В умовах глобального забруд-
нення довкілля, зміна структури 
харчування населення і різних не-
гативних впливів, використання 
біологічно активних компонентів 
природної сировини у виробни-

цтві хлібобулочних виробів дозво-
лить знизити наслідки зовнішньо-
го впливу на організм людини, 
підвищити імунітет і надати про-
дуктам антимікробні властивості. 
Одним з пріоритетних напрямків 

НЕТРАДИЦІЙНА СИРОВИНА В ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ
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У даній статті обґрунтовано можливість використання кокосового 
борошна та фітоекстракту чебрецю при виробництві хлібобулочних ви-
робів. Проведено аналіз сучасних проблем формування якості хлібобулоч-
них виробів. Розглянуто хімічний склад, фізіологічні властивості трави 
чебрецю, встановлено оптимальні режими екстрагування. Досліджено 
оптимальні параметри тістоприготування та якість готових виробів. 
Проаналізований вплив фітоекстракту на біохімічні процеси в тісті та 
вплив різної кількості кокосового борошна на технологічний процес і 
якість булочних виробів. Встановлено, що використання кокосового бо-
рошна у поєднанні з фітоекстрактом чебрецю дозволяє отримати ви-
роби не лише з високими органолептичними і фізико-хімічними показни-
ками якості, а й надати виробам певних фізіологічних властивостей.

Ключові слова: екстрагування, кокосове борошно, фітоекстракт че-
брецю, фізіологічні властивості, хлібобулочні вироби, якість виробів.

Key words: extraction, coconut flour, phytoextracts of thyme, physiological 
properties, bakery products, quality of products.
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в створенні збагачених хлібобу-
лочних виробів є використання 
лікарської сировини, що містить 
цілий ряд біологічно активних ре-
човин, які володіють лікувальни-
ми, антимікробними та антиокси-
дантними властивостями і має 
широку поширеність і економічну 
доступність. Тому, нами було за-
пропоновано до використання фі-
тоекстракт чебрецю та кокосове 
борошно.

Трава чебрецю містить ефірну 
олію (від 0,2 до 1,5%), флавоноїди, 
дубильні та гіркі речовини, камідь, 
тритерпенові кислоти (урсолова та 
олеанолова), мінеральні солі [1-4].

Рослина застосовується  для лі-
кування захворювань нирок, леге-
невих хвороб і запалень верхніх 
дихальних шляхів.

Чебрець заспокоює нервову сис-
тему, знімає запалення, вбиває гри-
бок і патогенні мікроорганізми. 
Покращує роботу підшлункової за-
лози, стимулює діяльність травної 
системи, підвищує апетит. Чебрець 
служить ранозагоювальним та де-
зінфікуючим, засобом. Препарати 
чебрецю виявляють відхаркуваль-
ну, антибактеріальну, спазмолітич-
ну та знеболювальну дію, заспокій-
ливо діють на центральну нервову 

систему. [2].
Кокосове борошно містить 19 – 

25 % білка, 10  – 12 % жиру та 
близько 63 – 71 % вуглеводів. Варто 
відмітити, що вуглеводи кокосового 
борошна містять вдвічі більше 
клітковини, ніж у пшеничних 
висівках, і в 20 разів більше, ніж в 
пшеничному борошні вищого 
сорту [3].

Вітамінний склад кокосового 
борошна характеризується 
наявністю вітамінів А і Д, В1, В2, В5, 
В6, В12  і РР. Серед мінеральних 
речовин наявні калій, натрій, 
кальцій, залізо, йод, нікель і 
фосфор. Ліпіди кокосового 
борошна містять лауринову 
кислоту, що підтримує імунну 
систему та нормалізує функцію 
щитоподібної залози.

Клітковина кокосового борошна 
прискорює обмін речовин, 
виводить шлаки, зайвий 
холестерин, нормалізує цукор в 
крові і покращує діяльність 
серцево-судинної системи [5].

Кокосове борошно  – це відмін-
ний антиоксидант і антиканцеро-
ген. Прекрасне джерело повноцін-
ного рослинного білка (100  г/19  г). 
Кокосове борошно має антибакте-
ріальні властивості. Має низький 
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Таблиця 1 
 Вплив кокосового борошна та фітоекстракту чебрецю на якість 
хлібобулочних виробів

Показник

Номер зразка
Зразок №1
контроль

Зразок №2
контроль 
чебрець

Зразок 
№3 10%

Зразок 
№4 15%

Зразок 
№5 
20%

Тісто
Кислотність,град
початкова
кінцева

1,4
1,6

1,6
1,9

1,6
1,9

1,6
1,9

1,6
2,0

Вологість, % 35 35 36 37 37
Тривалість бродіння 
тіста, хв.

60 57 62 65 65

Тривалість вистою-
вання, хв

30 28 34 36 40

Питомий об’єм тіста, 
см3/г

2,4 2,6 2,45 2,35 2,05

ГУЗ, см3/100г 840 848 880 902 928
Хліб
Температура випікан-
ня, °С

180-190 180-190 180-190 180-190 180-
190

Тривалість випікання, 
хв

15-17 15-17 15-17 15-17 15-17

Н/D 0,59 0,58 0,55 0,49 0,45
Кислотність, град 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8
Вологість, % 34 34 35 36 36
Деформація 
м’якушки, од. пр., 
через:
24 год
48 год

48,1
29,1

47,5
28,6

45,3
27,4

44,4
26,3

41,9
24,2

Збереження  
свіжості, %

60,4 61,5 59,7 59,2 57,3

Кришкуватість 
м’якушки, %, через:
24 год
48 год 1,4

7,9

1,4
7,7

1,5
8,1

1,9
8,5

2,4
9,3

Скоринка (колір, 
поверхня) Жовто-

коричнева,
гладка

Жовто-
коричнев, 
гладка

світло-коричнева з вкрапле-
ннями к/б
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глікемічний індекс, тому його до-
цільно вживати тим, у кого підви-
щений цукор у крові. Зміцнює зуби, 
нігті і кістки за рахунок великого 
вмісту кальцію в своєму складі.

Заміс тіста для булочок прово-
дили за безопарного способу тісто-
приготування шляхом внесення 
всієї рецептурної кількості сирови-
ни. Для встановлення оптимально 
дозування кокосового борошна 
(ТМ «Incola») проводили додаван-
ня його в кількості 10, 15 та 20% до 
маси пшеничного борошна, для фі-
тоекстракту обрали оптимальне 
дозування шляхом повної заміни 
води фітоекстрактом. Параметри 
технологічного процесу приготу-
вання дослідних зразків приведено 
в таблиці 1.

Контролем слугував зразок без 
додавання кокосового борошна та 
фітоекстракту чебрецю. Результати 
дослідження представлено в табл. 1.

Внесення фітоекстракту чебре-
цю сприяє збільшенню кислотнос-
ті. У зразку з №2 на 0,3 град на кі-
нець бродіння в порівнянні з 
контрольним зразком. Підвищен-
ня кислотності можна пояснити 
внесенням з екстрактом додаткової 
кількості кислоти і азотного жив-
лення для дріжджових клітин. Такі 
умови є оптимальними для життє-
діяльності дріжджових клітин та їх 
бродильної активності, що в свою 
чергу прискорює процес дозріван-
ня тіста, скорочує технологічний 
процес приготування булочних ви-
робів. Внесення кокосового бо-

М’якушка (колір, 
еластичність, порис-
тість)

біла, хоро-
ша, тонко-
стінна, рів-
номірна, 
середня

біла з сіру-
ватим від-
тінком
хороша, 
тонко-стін-
на, рівно-
мірна, 
середня

біла з сіруватим відтінком,
хороша, тонкостінна, не рів-
номірна, середня з вкра-
пленнями к/б

Аромат Властивий 
даному 
виробу, без 
сторонніх 
запахів

Властивий 
даному 
виробу,без 
сторонніх 
запахів

З легким запахом добавки

Смак Властивий 
даном виро-
бу, без сто-
ронніх при-
смаків

Властивий 
даном 
виробу, без 
сторонніх 
присмаків

З ледь 
відчутним 
присма-
ком 
добавки

З легким 
присма-
ком 
добавки

З при-
смаком 
добав-
ки
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рошна не суттєво впливає на кис-
лотність виробів.

Питомий об’єм тіста контроль-
ного зразка від початку досліду 
збільшився в 2,82  рази; зразка з 
фітоекстрактом чебрецю в 
3,06  рази; з екстрактом і 10 % ко-
косового борошна в 2,72  разів, з 
екстрактом і 15 % кокосового бо-
рошна в 2,61 разів, а зразка з вміс-
том кокосового борошна 20% в 
2,27  разів. Отже, можна зробити 
висновок, що зі збільшенням до-
зування кокосового борошна ін-
тенсивність зростання питомого 
об’єму тіста зменшується, а газоу-
тримуюча здатність зразків навпа-
ки підвищується. Що, ймовірно, 
пов’язано з недостатнім розгалу-
женням в тісті клейковинного 
каркасу. Все це призводить до 
зменшення здатності утримувати 
вуглекислий газ, що утворюється 
в процесі бродіння.

Внесення фітоекстракту чебре-
цю підвищує як інтенсивність 
зростання питомого об’єму так і 
газоутримуючу здатність.

Внесення в тісто кокосового бо-
рошна підвищує сумарне газоутво-
рення в тісті в відповідності з 
збільшенням дозування борошна 
від 840  до 928  см3/100г, внесення 

фітоекстракту не значно впливає 
на сумарне газоутворення.

Аналіз готових виробів показав, 
що використання КБ позитивно 
впливає на органолептичні 
показники виробів, а саме на 
еластичність м’якушки, смак і 
запах, колір скоринки набув 
приємного злегка коричневого 
забарвлення. Вироби з додаванням 
КБ відрізняються приємним 
смаком та ароматом але мають 
дещо шорохувату поверхню.

Результати пробного лаборатор-
ного випікання (табл. 1) показали, 
що внесення 10% кокосового борош-
на призводить до зменшення показ-
ника Н/D із 0,59  до 0,55  см3/100г. 
Дещо гіршу якість мають вироби з 
вмістом 15% кокосового борошна 
(0,49). З подальшим збільшенням до-
зування кокосового борошна спо-
стерігається зменшення показника 
Н/D до 0,45. Причиною зменшення 
показника Н/D при внесенні 10, 15 та 
20% кокосового борошна обумовле-
но зменшенням кількості клейко-
винних білків, які відсутні у кокосо-
вому борошні. Дозування кокосово-
го борошна в кількості від 10% до 
20% призводить до незначного по-
гіршення свіжості хліба через 48 год 
в порівнянні з контрольним зразком 
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на 0,7…2,7% відповідно. Внесення 
кокосового борошна призводить до 
збільшення кришкуватості хліба на 
2,53…17,22 % відповідно для зразків, 
що містять від 10 до 20% кокосового 
борошна. Погіршення цих показни-
ків, імовірно, пов’язано з відсутністю 
клейковинних білків у кокосовому 
борошні.

Еластичність м’якушки, порів-
няно із контрольним зразком, 
практично не змінилась.

Пористість виробів з внесенням 
фітоекстракту чебрецю, в порів-
нянні з контролем зросла на 5%.

При збільшені дозування КБ до 
20% погіршуються органолептичні 
показники виробів, а також: порис-
тість, інтенсивність зростання пи-
томого об’єму тіста.

На базі вище наведених дослі-
джень було проведено оптимізацію 
виробничого процесу виготовлен-
ня здобної булочки з використан-
ням фітоекстракту чебрецю та ко-
косового борошна, за методом по-
вного факторного експерименту 
ПФЕ 22 складений план з відповід-
ними матрицями планування екс-
перименту і вказанням кількості 
дослідів та межі зміни факторів.

Завдяки статистичній обробці 
даних було отримане рівняння ре-

гресії в кодованому вигляді, що 
адекватне досліджуваному процесу 
тісто приготування.

4321 75.750,1275,875,2225,266 zzzzy ⋅+⋅−⋅−⋅−=
∧

Висновки
В результаті проведених дослі-

джень впливу кокосового борошна 
та фітоекстракту чебрецю на тех-
нологічний процес виготовлення 
здобних булочних виробів вста-
новлено, що збагачення хлібобу-
лочних виробів кокосовим борош-
ном значно підвищує загальне га-
зоутворення та подовжує процес 
бродіння тіста. Внесення фітоек-
стракту підвищує формостійкість і 
позитивно впливає на розпуше-
ність м’якушки.

Було встановлено, що додання 
15% кокосового борошна до маси 
борошна забезпечує оптимальні 
показники якості булочних виро-
бів. Встановлено, що саме таке до-
зування не призводить до погір-
шення органолептичних показни-
ків якості хліба. За подальшого 
збільшення дозування кокосового 
борошна в кількості 20% спостері-
гається погіршення як органолеп-
тичних так i фізичних показників 
якості хліба.
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Раціональне харчування – це 
одна зі складових частин здорового 
способу життя. Воно запобігає за-
хворюванням, сприяє одужанню, 
забезпечує гарну поставу, красу [1, 
3, 6, 7]. Від характеру харчування 
людини залежить її самопочуття, 
тривалість та якість життя. Як ві-
домо, харчуємося ми, щоб попо-
внити енерговитрати організму, 
пов’язані з його діяльністю. А пра-
цює він навіть у стані спокою: ско-
рочується серце, дихають легені, 
відбувається обмін речовин у кож-
ній клітині. Від харчування зале-
жить здоров’я працездатність, 
життєрадісність людини. раціо-
нальне харчування повинно відпо-
відати таким основним принци-
пам: бути повноцінним у кількісно-
му відношенні, тобто за енергетич-

ною цінністю (калорійністю)
добового раціону відповідати енер-
гетичним витратам організму, з 
урахуванням незасвоюваної части-
ни раціону; забезпечувати якісну 
повноцінність (збалансованість) 
раціону, тобто вміст у ньому всіх 
харчових речовин в оптимальних 
кількостях і співвідношенні білків, 
жирів (у тому числі тваринних), 
вуглеводів (у тому числі цукрів, 
клітковини, харчових волокон), ві-
тамінів, макро-, мікроелементів, 
смакових речовин; дотримуватися 
раціонального режиму харчуван-
ня: години приймання їжі повинні 
відповідати біологічним ритмам 
організму; кількість прийомів їжі 
повинна бути 3-4-охразова для до-
рослих, 5-6-ти разова для дітей різ-
ного віку; інтервали між прийома-

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ОБІДНЬОГО РАЦІОНУ 
ХАРЧУВАННЯ МОЛОДІ

Лисенко Д.В., 
магістр,  НУХТ, Київ
Буглак, О.М., 
бакалавр,  Національний університет «Україна»                                            
Корецька І.Л., доцент кафедри ТРіАП, канд.техн. наук. НУХТ, Київ

Ключові слова: добовий раціон, обід, забезпечення нутрієнтами
Keywords: daily diet, lunch, the provision of nutrients
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ми їжі повинні бути відповідно 5-6 
годин для дорослих та 3-4 години 
для дітей. розподіл добового раціо-
ну по окремих прийомах їжі пови-
нен відповідати фізіологічним по-
требам організму: в ранкову, обі-
дню пору (період фізичної актив-
ності організму) енергетична 
цінність повинна бути відповідно 
30-35% та 45-50%, після закінчення 
активного періоду доби ввечері – 

20-25 % [3, 6, 7, 8].
Із раціональним харчуванням не-

розривно пов’язане визначення його 
фізіологічних норм. Вони є середні-
ми орієнтовними величинами, що 
відображають оптимальні потреби 
окремих груп населення в основних 
харчових речовинах та енергії. Зо-
крема, згідно з Нормами фізіологіч-
них потреб у енергії та харчових ре-
човинах для студентів України – це 

Таблиця 1.  
Приклад обіднього меню 

Найменування 
страви

Маса 
порції, г

Вміст в порції, г Калорій-
ність,
ккал

Білки Жири Вуглеводи

Борщ український 200 2,75 5,5 16,75 57,6
Котлета 
по-київськи

100 17,9 23 3,2 290,7

Картопляне пюре 100 5,3 2 37,8 190,4
Пампушки 
с чесноком

50 14,5 9,75 104,75 260,7

Компот з свіжих 
фруктів

200 0,5 0,25 11,75 21,7

Разом 700 75,75 78 235,75 961,0

Рисунок 1. Розподіл основних нутрієнтів обіднього меню 
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2000-2450 ккал на добу [9]. 
Обід повинен забезпечувати 

45-50 % щоденної потреби організму 
в енергії [9, 7, 5]. Його варто почина-
ти з великої порції салату. Потім – 
овочевий суп чи борщ. За ними мож-
на включати білкову страву – рибу 
чи м’ясо з овочами. При приготуван-
ні обіду дієтологи рекомендують  
відмовитися від хліба та звичайного 
гарніру: макаронів, картоплі, каші. 

Нами проведено аналіз 
харчування студентської молоді. 

Ми зробили спробу з’ясувати 
забезпечення традиційного обіду 
основними нутрієнтами. 

У результаті проведеного анкет-
ного дослідження, стосовно забез-
печення енергетичної цінності до-
бового раціону харчування студен-
тів, нами з’ясовано, що енергетична 
цінність добового раціону тільки у 
26,7 % студентів відповідає нормам, 
53,3 % студентів менше норми, а в 
20% студентів більше норми.

Незважаючи на те,  що харчу-

Рисунок 2. Аналіз забезпечення обіду нутрієнтами
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вання кожної людини повинно 
бути індивідуальним і враховувати 
індивідуальні енергетичні витрати, 
звички, характер діяльності та спе-
цифіку захворювань нами проведе-
на спроба проаналізувати тради-
ційне обіднє меню [4, 2].

Численними дослідженнями до-
ведено, що оптимальне співвідно-
шення білків, жирів і вуглеводів у 
раціоні здорової людини становить 
відповідно 1:1:4 [5, 6, 9]. Така про-
порція найсприятливіша для за-
своєння продуктів. 

У результаті нашого досліджен-
ня встановлено, що таке співвідно-
шення у харчуванні студентів ден-
ної форми навчання, на жаль, зо-
всім не дотримується. І, як наслідок 
цього, невідповідність фактичної 
маси тіла досліджуваних до віко-
вих і ростових норм. Такі результа-
ти є досить невтішними, оскільки 
вони загрожують здоров’ю молоді.

Наприклад, вживання даного 
обіднього може спричинити нега-
тивний вплив на органи травлення. 
У цьому разі за один прийом їжі до 
організму надходить занадто велика 
кількість білків та жирів, яка пере-
вантажує травний апарат, унаслідок 
чого погіршуються процеси трав-
лення, порушується сон і погіршу-

ється загальний стан організму [5]. 
Часто буває так, що складене 

меню традиційного харчування по 
окремих параметрах не задоволь-
няє в енерговитратах (як в даному 
випадку) і вимагає корекцію меню. 
Корекцію харчового раціону мож-
ливо корегувати:

• шляхом введення до раціону 
або вилученням із раціону 
конкретних компенсуючих 
кількостей продуктів харчу-
вання, які є основними джере-
лами корегуючих нутрієнтів;

• шляхом введення необхідних 
додаткових страв, які є джере-
лами корегуючих нутрієнтів.

Вивчення та раціональна корек-
ція меню для окремих груп насе-
лення є – досить актуальною про-
блемою, оскільки є гарантією за-
безпечення стану здоров’я на опти-
мальному рівні, профілактики 
аліментарних захворювань, зни-
женню інфекційних захворювань 
серед населення. 
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В связи с широким применением в конвертерном производстве 
различных вариантов высокоэффективной технологии горячего ремонта 
футеровки конвертеров путём её ошлаковывания актуальным вопросом 
является изучение теплового состояния стен кислородного конвертера 
при работе агрегата с ошлакованием футеровки и без такового с целью 
досконального изучения влияния различных факторов на стойкость ог-
неупоров стен конвертеров и “живучести” нанесённого на них защитно-

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ИЗНОСА 
СЛОЯ ЗАШИТНОГО ШЛАКОВОГО ГАРНИСАЖА НА 
СТЕНАХ ФУТЕРОВКИ КОНВЕРТЕРА ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕГО С РАСПЛАВОМ ПО ХОДУ 
ПРОДУВКИ
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С помощью ранее разработанной авторами данной 
работы математической модели теплового состояния ошлакованной 
футеровки стен конвертера при взаимодействии её с расплавом по ходу 
продувки проведены численные исследования динамики износа слоя за-
шитного шлакового гарнисажа, намороженного на стенах футеровки 
конвертера, при взаимодействии его с расплавом в ходе продувки жидкого 
металла.

Ключевые слова: математическая модель, шлаковый гарнисаж, футе-
ровка стен, динамика износа.

Keywords: mathematical model, slag skull, lining the walls, wear dynamics.
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го шлакового гарнисажа.
Для упрощения экспериментальных работ по исследованию данного 

вопроса авторами данной работы разработана математическая модель 
[1] теплового состояния футеровки cтен кислородного конвертера при 
взаимодействии её с расплавом по ходу продувки железоуглеродистого 
расплава, учитывающая наличие на стенах слоя намороженного шлако-
вого гарнисажа.

Разработанная математическая модель [1] предусматривает решение 
дифференциального уравнения теплопроводности Фурье [2] в цилин-
дрических координатах (одномерная постановка), что позволяет найти 
распределение температур и температурных градиентов в расчётной об-
ласти (по толщине стенки конвертерного агрегата, которая состоит из 
следующих расчётных областей: «корка металла» (расплав, который мо-
жет наморозиться на защитное шлаковое покрытие стенки конвертера) 
+ «шлаковый гарнисаж» + «огнеупорный материал стенки (рабочий и 
арматурный слои футеровки)» + «кожух конвертера»):
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В уравнении (1): t(х,τ) – температура, как функция текущих координа-

ты 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; кR  – наружный ради-
ус конвертерного агрегата (наружный радиус кожуха конвертера), м.

Граничные условия. Решается задача Стефана с двумя подвижными 
границами )(z1 τ  и )(z2 τ  (соответственно граница раздела твёрдого и 
жидкого шлака (или расплава при отсутствии корочки металла) и грани-
ца намёрзшей корочки металла и расплава) с граничными условиями III 
и IV рода. Поверхность кожуха стен конвертера обменивается теплом с 
окружающей атмосферой посредством излучения и свободной конвек-
ции. Между кожухом конвертера и футеровкой стен, футеровкой стен и 
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шлаковым гарнисажем, а так же между шлаковым гарнисажем и 
намёрзшей на него корочкой расплава существует идеальный тепловой 
контакт, т.е. на границах соприкосновения указанных материалов заданы 
условия сопряжения. При отсутствии намёрзшего слоя корочки распла-
ва на рабочей поверхности шлакового гарнисажа происходит 
конвективный теплообмен слоя шлака с расплавом. В условиях присут-
ствия намороженной корочки расплава на шлаковом гарнисаже проис-
ходит конвективный теплообмен указанной корочки с расплавом. Моде-
лью учитывается полное оплавление защитного гарнисажа и корочки 
расплава с оголением поверхности футеровки стен конвертера. При 
этом, на рабочей поверхности футеровки стен происходит конвективный 
теплообмен огнеупорного материала с высокотемпературным распла-
вом, а также принимается, что футеровка конвертера не изнашивается 
(не оплавляется) в результате её контакта с жидкой ванной, так как за-
дача исследования процесса срабатывания футеровки стен конвертера в 
данной задаче не ставится. На границе раздела жидкого и твёрдого шлака 
задаётся калометрическое уравнение Стефана, а температура принима-
ется равной температуре плавления шлака. Начальное поле температур 
по толщине футеровки стен конвертера задаётся в соответствии с требо-
ваниями технологической инструкции, при этом )0(z1  = )0(z2 .

Задача решена методом контрольного объёма [3]. Для расчёта разме-
ров движущихся границ плавления-намерзания )(z1 τ  и )(z2 τ  применён 
численный метод Дюзинберре [4]. Аппроксимация уравнения теплопро-
водности (1) в его конечно-разностный аналог выполнена по явной раз-
ностной схеме расчётов [5]. Программа расчётов написана на алгоритми-
ческом языке Borland Delphi 7 и реализована на персональном компью-
тере применительно к промышленным конвертерам.

Получена информация о распределении температур и температурных 
градиентов по толщине футеровки стен и гарнисажа, толщины гарни-
сажного покрытия в любой момент продувки с возможностью 
моделирования вида применяемого огнеупора, начальной толщины шла-
кового покрытия и толщины футеровки стен конвертера.

Полученные результаты позволили проанализировать влияние вида 
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применяемого огнеупорного материала, начальной толщины гарнисажно-
го слоя, теплопроводности и температуры плавления шлакового покрытия 
на процесс износа (плавления) защитного слоя шлака при взаимодействии 
его с расплавом в процессе продувки последнего в конвертере.

Выданы рекомендации относительно параметров шлакового покры-
тия с целью эффективной защиты футеровки стен конвертеров за счёт 
повышение однородности температурного поля в их огнеупорном мате-
риале (т.е. уменьшения в нём температурных градиентов) при минималь-
но необходимой толщине шлакового покрытия.

Полученные поля температурных градиентов [6] в дальнейшем будут 
использованы для расчёта термических напряжений, возникающих в сте-
нах футеровки конвертера ниже уровня расплава, с целью их снижения.
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Підтримання надійної роботи 
обладнання електричних мереж є 
загальнонаціональним стратегіч-
ним завданням, яке впливає на 
економічну безпеку держави. Про-
блема забезпечення надійності 
електрообладнання має комплек-
сний характер, при цьому недостат-
ня увага до питань надійності зна-
чною мірою зумовлена відсутністю 
систематизованого аналізу [1].

Діагностування стану електроо-
бладнання за допомогою засобів 
інфрачервоної техніки є одним з 
найефективніших напрямків вдо-
сконалення системи технічної діа-
гностики, воно має ряд переваг, які 
вигідно вирізняють його від тради-
ційних методів діагностики електро-

обладнання [2]. Цей метод діагнос-
тики має ряд суттєвих переваг по-
рівняно із традиційними методами:

обстеження виконується дис-
танційно, не потрібен прямий кон-
такт із обстежуваним об’єктом, він 
може перебувати під високою на-
пругою, на значній висоті, тощо;

це неруйнівний метод діагнос-
тики, тобто під час обстеження не 
порушуються ні сам об’єкт, ні його 
технічний стан, ні режим роботи 
об’єкта, обстеження виконуються 
на діючому обладнанні і не вимага-
ють його відключення, електропос-
тачання споживачів під час обсте-
ження не переривається;

під час обстеження теплову кар-
тину об’єкта видно повністю (у разі 

ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ОБЛАДНАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
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Хачатрян Л.А.
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використання тепловізора), що по-
легшує розпізнавання та визначен-
ня місця розташування дефекту;

дефекти обладнання можна ви-
явити на ранній стадії їх розвитку, 
що дозволяє планувати ремонти 
для своєчасного усунення цих де-
фектів, перейти від системи плано-
во-попереджувальних ремонтів 
обладнання до ремонтів згідно з 
його технічним станом, а також об-
ґрунтовано планувати та ефектив-
но використовувати робочу силу і 
фонд запасних частин;

тепловізійний контроль не по-
требує виконання технічних заходів 
щодо техніки безпеки, процес об-
стеження являє собою різновид 
звичайного огляду електроустанов-
ки; під час проведення діагностики 

забезпечується безпека персоналу, 
тому що застосовується дистанцій-
ний безконтактний метод.

Нижче, як приклад, наведено 
деякі результати тепловізійного 
контролю одних з найважливіших 
типів електротехнічного обладнан-
ня – силових оливних трансформа-
торів (рис. 1) та ліній електропере-
давання (рис. 2).
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 а) б)
«Результати тепловізійного контролю силового оливного 
трансформатора: підвищений рівень масла в розширювачі 
трансформатора (а) та знижений рівень масла в розширювачі 
трансформатора (б)» рисунок 1 
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«Результати тепловізійного 
контролю елементів повітряної лінії 
електропередавання напругою 
330 кВ» рисунок 2
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Експлуатаційна надійність сис-
тем передавання електричної енер-
гії значною мірою визначається на-
дійністю роботи одного з основних 
її елементів  – повітряних ліній 
електропередавання. На рис. 2  на-
ведено термограму елементів лінії 
електропередавання напругою 
330 кВ. Показано, що внаслідок по-
ганого контакту в одному з пресо-
ваних з’єднувачів на спуску розще-
пленої фази спостерігалось нагрі-

вання елементів кріплення прово-
дів розщепленої фази до 
тупикового порталу системи шин 
330 кВ.
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Подготовка по основам авиаци-
онной безопасности (АБ) помогает 
свести риски к минимуму, а также 
поддерживать безопасность персо-
нала, воздушных судов и других 
транспортных средств на должном 
уровне.

В системе обеспечения безопас-
ности воздушного транспорта еже-
годно появляются новые техниче-
ские разработки и технологии их 
применения. Совершенствуется 
аппаратура досмотра, биометриче-
ские системы идентификации лич-
ности, детекторы взрывчатых ве-
ществ, используемые для проверки 
пассажиров, их ручной клади, бага-
жа, грузов, почты. Поэтому, при-
менение высокотехнологичного 

оборудования на основе новейших 
инновационных технологий могло 
бы позволить полностью решить 
проблему защиты объектов воз-
душного транспорта от террори-
стических угроз. Однако признан-
ные эксперты в вопросах безопас-
ности предупреждают, что это не 
так. Целесообразно изменить под-
ход к проблеме: нужны не только 
новые разработки и технологии, но 
и пересмотр всей сложившейся си-
стемы безопасности. В центре вни-
мания должен быть сбор информа-
ции о готовящихся террористиче-
ских актах и человеческий фактор.

В соответствии с особой значи-
мостью человеческого фактора 
первым компонентом в системе 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АВИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Горбенко Анастасия Сергеевна
бакалавр Овчаренко Александр Яковлевич старший преподаватель 
кафедры безопасности авиации Летная академия Национального 
авиационного университета

Авиация – это та отрасль, в которой всегда существует риск опас-
ных ситуаций. Именно поэтому важно, чтобы сотрудники служб безо-
пасности, а также все сотрудники, вовлеченные в работу с пассажирами 
и грузами, понимали процессы авиационной безопасности.
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обеспечения авиационной безопас-
ности является отбор персонала. 
Критериями пригодности в данном 
случае становятся способность 
справляться со стрессами и высо-
кими рабочими нагрузками, уме-
ние пользоваться разнообразными 
техническими средствами и взаи-
модействовать с разными людьми.

Второй важный компонент си-
стемы  – подготовка высококвали-
фицированных специалистов для 
работы в области обеспечения ави-
ационной безопасности. Она со-
стоит из двух основных этапов: 
начальной подготовки при посту-
плении на работу и обучения на 
рабочем месте.

После завершения отбора и под-
готовки персонала требуется объ-
ективная оценка деловых качеств 
операторов, которые должны до-
стичь заранее установленного объ-
ективного уровня мастерства и 
подтвердить его в эксплуатацион-
ных условиях. Затем необходимо 
принять целый ряд мер для сохра-
нения квалифицированных ка-
дров.

Международных стандартов от-
бора наиболее подходящих канди-
датов для работы в сфере обеспече-
ния авиационной безопасности не 

существует. Поскольку службы 
безопасности постоянно сталкива-
ются с необходимостью кадровой 
комплектации, процедурам и по-
рядку отбора персонала уделяется 
недостаточно внимания. В частно-
сти, в мировой практике отсут-
ствуют конкретные критерии от-
бора операторов досмотра, надле-
жащим образом утвержденные 
процедуры и какие-либо методы 
психометрической оценки.

Проведенный анализ количе-
ства актов незаконного вмешатель-
ства (АНВ) в деятельность граж-
данской авиации (ГА) показывает, 
что наибольший их рост припадает 
на авиационный транспорт, а 
именно, при попытке проноса пас-
сажирами на борт воздушного суд-
на (ВС) опасных веществ и пред-
метов (ОВП). Это подтверждается 
недавними террористическими ак-
тами в отношении ГА, информация 
о которых представлена в табл.1.1.

Основным звеном в общей си-
стеме досмотра закономерно явля-
ется оператор, работающий на 
рентгенотелевизионном интроско-
пе (РТИ). Целью интерпретации 
рентгеновского изображения опе-
ратором досмотровой техники яв-
ляется обнаружение в багаже пас-
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сажиров предметов, ограниченных 
к перевозке. Согласно ІСАО попа-
данием считается правильное 
определение того, что на рентге-
новском изображении имеются за-
прещенные к перевозке предметы 
(сигнал об «угрозе»). Сигнал об 
«угрозе» по изображению, не со-
держащему запрещенных предме-
тов, считается ложной тревогой. 
Перечень основных опасных ве-
ществ и предметов, запрещенных к 

перевозке на борту воздушного 
судна представлен в ряде докумен-
тов [1,2,3].

В соответствии с правилами 
проведения предполетного и по-
слеполетного досмотров [4] графи-
ки посменной работы должны учи-
тывать периоды высокой рабочей 
нагрузки и, при необходимости, 
ограничивать как продолжитель-
ность работы, так и количество 
времени, затрачиваемого на вы-

Таблица 1 
Сведения о некоторых террористических актах в отношении

№
п/п

Год совер-
шения тер-
рористиче-
ского акта

Место совер-
шение терро-
ристического 
акта

Описание террори-
стического акта

Количество 
погибших и/
или постра-
давших

1 2011 Аэропорт 
«Домодедово», 
город Москва

Взрыв, произведенный 
террористом- 
смертником в 
терминале аэропорта

37 человек 
погибли и 
172 получили 
телесные 
повреждения 
различной 
степени тяжести

2 2015 Центральная 
часть 
Синайского 
полуострова, 
Египет

Срабатывания на борту 
лайнера Air-
bus-321 авиакомпании 
«Когалымавиа», 
выполнявшим рейс 
Шарм-эш-Шейх – 
Санкт-Петербург, 
взрывного устройства

Погибло более 
220 пассажиров

3 2016 Аэропорт 
города 
Брюсселя

2 взрыва, 
произведенные 
террористами- 
смертниками в 
терминале аэропорта

14 человек 
погибли и 
96 получили 
телесные 
повреждения 
различной 
степени тяжести
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полнение задач, связанных с высо-
ким уровнем психического напря-
жения. Непрерывное наблюдение 
оператором изображений на экра-
не РТИ не должно превышать 
20  минут с перерывом не менее 
40  минут, поэтому в течение всей 
смены в пункте досмотра осущест-
вляется ротация людей на рабочих 
местах. То есть все сотрудники 
группы досмотра обязаны уметь 
профессионально работать на ин-
троскопе, что требует специальной 
подготовки и соответствующих на-
выков.

Несмотря на совершенствова-
ние рентгеновских технологий, 
окончательное решение о наличии 
запрещенных предметов в багаже 
или ручной клади принимает опе-
ратор досмотровой техники. В этой 
связи применение самой современ-
ной рентгеновской аппаратуры не 
даст желаемого результата, если 
персонал служб досмотра надлежа-
щим образом не подготовлен.

Поэтому, оценка деловых ка-
честв, требуемых для выполнения 
задач по обеспечению безопасно-
сти, и в первую очередь по прове-
дению досмотра с помощью рент-
генотелевизионной установки, мо-
жет производиться по нескольким 

путям: с помощью анализа долж-
ностных обязанностей кандидата, 
функциональных требований, ис-
полняемых функций, деловых ка-
честв (знаний, навыков и способ-
ностей).

Тестирование на ранней стадии 
отборочного процесса позволяет 
определить способность претен-
дента к обучению и показатели его 
будущей деятельности на рабочем 
месте. Профессиональные качества 
кандидатов целесообразно выяв-
лять в обстановке, приближенной 
к реальной, под контролем ин-
структоров. Для этого применяет-
ся система обучения с использова-
нием компьютерных технологий.

Так, например, в Нидерландах 
претендент на должность операто-
ра досмотра должен пройти подго-
товку и получить свидетельство 
сотрудника общей службы безо-
пасности, затем прослушать еще 
один специальный курс, и только 
после этого ему вручается свиде-
тельство, дающее право на работу 
оператором досмотра на контроль-
но-пропускном пункте. Специали-
зированный курс подготовки опе-
раторов досмотра продолжитель-
ностью в 40 ч состоит из аудитор-
ных занятий, обучения с 
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применением системы компьютер-
ных технологий и деловых игр. По-
сле него предполагается двухме-
сячное обучение на рабочем месте, 
а затем дополнительная професси-
ональная подготовка в течение 24 ч 
ежегодно, которая необходима для 
сохранения действительности сви-
детельства [5].

В Бельгии для получения свиде-
тельства оператора досмотра кон-
трольно-пропускного пункта не-
обходимо иметь базовую профес-
сиональную подготовку, включаю-
щую в себя 40 ч занятий по общим 
вопросам АБ. За ней следуют спе-
циализированные курсы по раз-
личным темам, относящимся к 
сфере обеспечения безопасности 
гражданской авиации (например, 
эксплуатация рентгеновских уста-
новок), продолжительностью от 
4 до 64 ч.

Канадские операторы должны 
пройти 20 ч аудиторных занятий с 
последующим обучением на рабо-
чем месте в течение 40  ч. После 
успешного завершения курса про-
фессиональной подготовки выда-
ется свидетельство.

В Соединенных Штатах уста-
новлен 40-часовой курс начального 
обучения и 40-часовой курс обуче-

ния на рабочем месте с выплатой 
денежного вознаграждения обуча-
емым.

Во Франции операторы досмо-
тра проходят курс профессиональ-
ной подготовки продолжительно-
стью в 90 ч с последующим обуче-
нием на рабочем месте в течение 
20 ч. Одновременно они выполня-
ют такие функции, как проверка 
билетов и несение охранной служ-
бы, а по завершении обучения 
должны пройти проверки, прово-
димые управлением Direction 
Generale de’L’aviation Civile (Главное 
управление гражданской авиации) 
Франции.

В Соединенном Королевстве по-
сле недельных аудиторных занятий 
будущие операторы досмотра про-
ходят 40-часовой курс обучения на 
рабочем месте. Задания, выполняе-
мые в ходе этого курса, соответ-
ствуют темам, пройденным на ау-
диторных занятиях. Помимо полу-
чения общих сведений о системе 
безопасности учащиеся осваивают 
программу обеспечения безопас-
ности в аэропорту, изучают проце-
дуры личного досмотра, досмотра 
сумок пассажиров и персонала, 
обычное рентгеновское оборудова-
ние, системы обнаружения взрыв-
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чатых веществ. Более 15  ч обуче-
ния на рабочем месте отводится 
ознакомлению с рентгеновской ап-
паратурой и системами обнаруже-
ния взрывчатых веществ. Обычно 
за работой операторов-новичков, 
проходящих практику на рабочем 
месте, в течение определенного 
времени наблюдают их опытные 
коллеги. При этом обучаемые не 
имеют права самостоятельно вы-
носить решение о допуске пасса-
жиров или их имущества в сте-
рильную зону или на борт воздуш-
ного судна без дополнительной 
проверки.

По окончании обучения опера-
торы проходят тестирование и для 
получения соответствующего сви-
детельства должны набрать опре-
деленное минимальное количество 
баллов.

Технические средства безопас-
ности авиационного транспорта 
являются программно-аппаратны-
ми комплексами. Прежде всего это 
относится к техническим системам 
и средствам интеллектуального ви-
деонаблюдения, а также системам 
сбора и обработки информации. 
Развитие и совершенствование та-
ких систем осуществляется по 
двум направлениям  – совершен-

ствование технических средств и 
совершенствование программного 
обеспечения.

В этой связи представляется це-
лесообразным наряду с сертифика-
цией технических средств, предус-
мотреть отдельно сертификацию 
программного обеспечения авиа-
ционной безопасности, разрабо-
танного для уже сертифицирован-
ных технических средств.

Это позволит:
– существенно расширить круг 

участвующих в развитии техноло-
гий обеспечения транспортной 
безопасности компаний, а значит – 
обеспечить лучшие условия для 
развития инновационных техноло-
гий обеспечения авиационной без-
опасности;

– значительно снизить стои-
мостные показатели внедряемых 
программных средств обеспечения 
авиационной безопасности, по-
скольку в нее не будет включена 
стоимость аппаратных средств с 
соответствующей прибавочной 
стоимостью;

– повысить эффективность вне-
дрения программного обеспечения 
авиационной безопасности как для 
проектируемых, так и существую-
щих систем обеспечения АБ.
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Таким образом, проведенный 
анализ показывает, что для повы-
шения эффективности служб авиа-
ционной безопасности необходимо:

– разработать государственную 
программу подготовки персонала 
всех органов, занимающихся реа-
лизацией различных аспектов на-
циональной программы безопас-
ности гражданской авиации [6];

– внедрить в систему подготов-
ки кадров образовательные стан-
дарты безопасности, а также про-
грамму дополнительного (к высше-
му) образования для руководите-
лей, инструкторов и сотрудников 
служб АБ;

– внедрить стандарты отбора, 
подготовки и оценки персонала 
авиационной безопасности;

– применять компьютерные тех-
нологии обучения;

– обучать специалистов по про-
файлингу, а также инструкторский 
состав, который мог бы проводить 
начальную подготовку всего персо-

нала авиационных субъектов по 
основам профайлинга;

– готовить специалистов по вы-
явлению взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.
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I. Dataset
The dataset of EEG signal was col-

lected at the Boston Children’s Hospi-
tal and includes recordings for both 
healthy and epileptic objects. Subjects 
were monitored for up to several days 
following withdrawal of anti-seizure 
medication in order to characterize 
their seizures and assess their candi-
dacy for surgical intervention. [1] Re-
cordings, grouped into 23 cases, were 
collected from 22 subjects 5 melas and 
17  females) aged from 3  to 22  years. 
EEG signals were recorded with a fre-
quency of 256 values per second with 
16-bit resolution, according to the in-

ternational system of electrodes 10-
20. In total, the signals contained 
198 cases of epileptic seizures.

II. Feature Extraction
EEG signals were divided into ep-

ochs for a duration of 10  seconds by 
moving window. After that the fea-
tures set were calculated for each ep-
och (fig. 1).

The first set consisted with such 
parameters: Shannon’s entropy, the 
spectral edge frequency, the correla-
tion matrix and its eigenvalues (be-
tween channels), the correlation ma-
trix and its eigenvalues (between fre-

CLASSIFICATION OF EPILEPTIFORM ACTIVITY IN EEG 
USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES
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quencies), the spectral entropy for 
dyadic bands, the power spectrum at 
each dyadic level, the correlation be-
tween channels, the fractal dimen-
sions, Hjorth parameters (activity, 
mobility, complexity), the kurtosis, 
the mean, the zero-crossing rate [2].

III. Proposed Method
In this work an algorithm based on 

Extra Trees and Random Forest clas-
sifier is used to detect the epileptic 
signal from the EEG signal.

RF (Random Forest) is the set of 
decision trees. In the regression prob-
lem, their answers are averaged, in the 
classification problem, a decision is 
taken by voting on the majority. All 
trees are constructed independently 
according to the following scheme:

1) a subsample of the sample sam-
plesize is selected – a tree is construct-
ed on it (each tree has its own sub-
selection);

2) to construct each splitting in the 
tree, we look at the max_features of 

random characters (for each new 
splitting, its random attributes);

3) we choose the best attribute and 
splitting along it (according to a pre-
determined criterion). The tree is 
built, as a rule, until the sample is ex-
hausted (until the representatives of 
only one class remain in the leaves), 
but in modern implementations there 
are parameters that limit the height of 
the tree, the number of objects in the 
leaves, and the number of objects in 
the subsample under which the split-
ting is performed.

It is clear that such a construction 
scheme corresponds to the main prin-
ciple of ensemble (the construction of 
an algorithm for machine learning 
based on several, in this case, decisive 
trees): the basic algorithms must be 
good and diverse (therefore, each tree 
is built on its training sample and 
when selecting splittings, it is an ele-
ment of randomness). [3-5]

Another variety of classifier based 
on the modification of the RF is Extra 

Figure 1 – Block diagram of proposed scheme
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trees. In Extra trees randomization 
goes one step further than in RF. The 
division of a node selects a random 
subset of features as in RF. Thresholds 
are chosen randomly for all features 
and among them the best one is cho-
sen, instead of finding the most opti-
mal, in terms of the criterion of the 
boundary criterion.

Python 2.7.5  software were using 
for all experiments specifically scikit-
learn [6] libraries, pandas, numpy and 
others.

The dataset was divided into train-
ing and test by the cross-validation 
function train_test_split. As a result, a 
test set consisted of 40% of the total.

Accuracy is the percent of correct 
classifications. Also, was use the pre-
cision and completeness metrics that 
are used when evaluating most of the 
information extraction algorithms. 
[7] The accuracy of a system within a 
class is the proportion of objects actu-
ally belonging to a given class relative 
to all objects that the system has as-
signed to this class. The completeness 
of the system is the percentage of ob-
jects found by the classifier belonging 
to the class relative to all objects of 
this class in the test sample.

One of the possibilities of classifi-
cation algorithms is the assessment of 
the importance of features. So, to re-
duce the number of features and to 
select the most informative the Select-
FromModel function was used. This 
function transforms the sample based 
on the importance of the features 
evaluated by the Extra tree method.

IV. Results
Table I presents a comparison on 

the results with used methods. Al-
most all objects of Class I (patients 

Table I

Approach Accuracy
Precision
Class I Class II

Random Forest 86% 99% 92%
Extra trees 70% 96% 89%

Figure 2 – Confusion matrix of 
Random Forest classifier
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with epileptic activity) were recog-
nized correctly (accuracy – 99 %) and 
only 17  objects of Class II (healthy 
patients) were mistakenly classified as 
Class I by Random Forest classifier.

The next experiment was done 
with applying SelectFromModel func-
tion. Only 47 features were filtered as 
the most important. Table II presents 
a comparison on the results after the 
second experiment.

As we can see the resulting values 
increased for both classifiers. But the 
value of Precision is staying still high-
er and stable.

V. Conclusion
The resulting values of classifica-

tion increased after applying function 
for filtering features using the indica-
tor of weight coefficient. However, 
this metric has one feature that needs 
to be taken into account. It assigns the 
same weight to all features that’s may 
be not correct if the distribution of 

Figure 3 – Confusion matrix of Extra 
trees classifier. As a result, just 
8 objects of Class I and 23 objects 
of Class II were recognized mistak-
enly 

Table II

Approach Accuracy
Precision
Class I Class II

Random Forest 96% 100% 95%
Extra trees 91% 98% 88%

Figure 4 – Confusion matrix. The all 
objects of Class I were recognized 
correctly and only 11 objects of 
Class II were mistakenly classified 
as Class I by Random Forest classi-
fier.

Figure 5 – Confusion matrix of 
Extra trees classifier. As a result, 
just 4 objects of Class I and 
24 objects of Class II were mistak-
enly classified
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features in the training sample is 
strongly biased towards one or more 
classes. In this case, the resulting val-
ues of accuracy classification inside 
classes are more effective.

The final features set consist of 
the spectral edge frequency, correla-
tion matrix and its eigenvalues (be-
tween channels), correlation matrix 
and its eigenvalues (between fre-
quencies), Hjorth parameters (activ-
ity, mobility, complexity), Kurtosis, 
zero crossing rate.

References
1. Ali Shoeb, John Guttag. Application 

of Machine Learning to Epileptic Sei-
zure Onset Detection. 27th Interna-
tional Conference on Machine Learn-
ing (ICML), June 21-24, 2010, Haifa, 
Israel.

2. Feature Extractor [Electronic re-
source]. – 2016. – Mode access to the 
resource: https://www.kaggle.com/
ibestvina/feature-extractor-matlab-

2pytho n-translated (Accessed 
25.05.2017).

3. Случайный лес (Random Forest) 
[Electronic resource]. – 2016. – Mode 
access to the resource: https://alexan-
d e r d y a k o n o v. w o r d p r e s s . c o m / 
2016/11/14/ (Accessed 28.05.2017).

4. Mennitt D. A geospatial model of am-
bient sound pressure levels in the 
contiguous United States / D. Mennitt, 
K. Sherrill, K. Fristrup. // The Journal 
of the Acoustical Society of Ameri-
ca. – 2014. – P. 2746–2764.

5. Ensemble methods [Electronic re-
source]. – 2016. – Mode access to the 
resource: http://scikit-learn.org/ (Ac-
cessed 20.05.2017).

6. Pedregosa F. Scikit–learn: Machine 
Learning in Python / [F. Pedregosa, G. 
Varoquaux, A. Gramfort and other]. // 
Journal of Machine Learning Re-
search. –2011. –P. 2825–2830.

7. Оценка классификатора (точность, 
полнота, F-мера) [Electronic resource]. – 
2012.  – Mode access to the resource: 
http://bazhenov.me/blog/2012/07/21/
classification-performance-evaluation.
html (Accessed 10.05.2017).



 71 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #6

Рассмотрим дифференциальное уравнение первого порядка общего вида

где функция F(x,y,p), p=y’=dy/dx,непрерывна и имеет частные 
производные F’y и F’p в некоторой области . Если уравнение 
удается разрешить относительно y’,то получим одно или несколько 
дифференциальных уравнений

Пусть функции fk (x,y) в некоторой окрестности точки ( ,где 
, -корень уравнения ,удовлетворяют 

условиям теоремы существования и единственности решения задачи 
Коши. Тогда через точку (  проходит по одной и только одной ин-
тегральной кривой (x) каждого из уравнений. Все эти интегральные 
кривые являются решением исходного уравнения. Направление вектора 
касательной к интегральной кривой  уравнения в точке 

 Если эти значения 
различны, то через точку  проходит столько интегральных 
кривых, сколько число уравнений. Поэтому. Что бы выделить определен-
ное решение уравнения надо взять не только начальное условие 

,но и значение производной решения . Число  не 
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может быть задано произвольно, а  должно быть корнем уравнения 

Таким образом, задача Коши становится так: найти решение  
уравнения, удовлетворяющее условиям:

где  связаны равенством 

Теорема 1.Если в любой точке ,где 
,выполняет условие

то в некоторой окрестности точки  существует единственное 
решение задачи Коши.

Доказательство. По условию функция F(x,y,p) непрерывна в области D 
и имеет там непрерывные частные производные  и ,причем в точке 

 производная Тогда в силу 
теоремы о неявной функции уравнение можно единственным образом 
разрешить относительно  в некоторой окрестности точки 
( ,т.е. ,причём  При этом можно 
указать замкнутый прямоугольник P с центром в точке ,в кото-
ром функция  непрерывна вместе с частной производной

Но это означает, что функция  на P удовлетворяет условию 
Липшица по переменной y. Тогда в замкнутой области P выполнены усло-
вия теоремы 1,поэтому можно указать сегмент ,на ко-
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тором существует единственное решение y(x) уравнения , 
удовлетворяющее условию  Это решение удовлетворяет 
уравнению 

и условиям 

Отметим, что если интегральные кривые уравнений 
,пересекающиеся в точке , имеют общую об-

щую касательную в этой точке. Направление которой определяется зна-
чением ,то в этой точке будет нарушено условие .

Пример. Рассмотрим уравнение, не разрешенное относительно про-
изводной

Решение. Разрешая уравнение  относи-
тельно y’, получим два уравнения

Правые части =y и  удовлетворяют условиям 
теоремы 1 на плоскости . Тогда через любую точку  прохо-
дят единственные интегральные кривые семейств:

В силу  в точках прямой y=2x кривые семейств 
 имеют общую касательную. Эта прямая пред-

ставляет собой геометрическое место точек, в которых нарушено усло-
вие :

 y=2x =2y’-2x-y=0.
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Обыкновенные дифференциальные уравнения рассматриваются с тео-
ретической и практической точки зрения и представляют собой фунда-
ментальную основу для большинства других разделов высшей математи-
ки: уравнения математической физики, уравнения с частными 
производными, вариационное исчисление, и кроме этого представляют 
базу для более углубленного изучения физики, механики и остальных 
естественных наук.

Обыкновенный дифференциальные уравнения первого порядка име-
ют следующие основные типы: однородные уравнения, уравнения с раз-
деляющимися переменными, линейные дифференциальные уравнения, 
уравнения Риккати, Якоби, Бернулли, а также уравнения в полных диф-
ференциалах.

УДК 517.923
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Если ни к одному из перечисленных типов не приводится дифферен-
циальное уравнение первого порядка, тогда необходимо найти интегри-
рующий множитель для того, чтобы представить его к уравнению в 
полных дифференциалах.

Интегрирующий множитель представляет собой функцию двух 
переменных, при умножении на которую, дифференциальное уравнение 
первого порядка делаются уравнением в полных дифференциалах:

В данной формуле интегрирующий множитель есть функция двух 
переменных х и у, но в некоторых случаях он может зависеть от одной 
переменной.

Так, для дифференциального уравнения . Интегри-
рующим множителем будет   являться функция – 1/x². Интегрирующий 
множитель μ(х,у) в частных производных должен удовлетворять уравне-
нию:

Условием этого уравнения является выражение:

является полным дифференциалом.
Любое дифференциальное уравнение 1-го порядка:

имеет бесконечное количество интегрирующих множителей. Зная 
один интегрирующий множитель можно интегрировать уравнение. Ин-
тегрирующий множитель, для многих видов дифференциальных уравне-
ний 1-го порядка, заранее известен. Уравнение является уравнением в 

полных дифференциалах, если выполнено условие 
Итак, зная интегрирующий множитель, можно найти не только об-
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щий интеграл, а все особые решения уравнения. Особым решением 
уравнения является такое решение, интегрирующий множитель вдоль 
которого обращается в бесконечность.

Пример. Решите дифференциальное уравнение.

Вычислим частные производные:

Значит уравнение не является уравнением в полных дифференциалах.

Умножим данное уравнение на интегрирующий множитель 

Вычислим частные производные:

Полученное дифференциальное уравнение является уравнением в 
полных дифференциалах.
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Составим систему:

Проинтегрируем первое уравнение по x, получим:

Дифференцируем по y:

Тогда функция  примет вид:

Или можно дописать в следующем виде

Ответ: 
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технологій (ІКТ) у більшість сфер 
діяльності людини, зокрема у вищу 
та середню освіту. Існує велика 
кількість освітніх ресурсів та 
комп’ютерних програм навчально-
го призначення, які активно впро-
ваджуються у навчально-виховний 
процес. Якщо мова йде про хмарні 
технології, то у рамках забезпечен-
ня освітнього процесу вони успіш-
но використовуються під час 
управління доступом до електро-
нного навчання, управління кон-
тентом навчальних курсів, ресур-
сами тощо [6, с. 80].

Одним із засобів забезпечення 

якісного освітнього контенту є 
електронні підручники, що нада-
ють змогу підвищити ефективність 
опанування предметами за раху-
нок різних способів подання ін-
формації. Вони, поряд із інтерак-
тивними методами навчання [1, с 
267], є одним із сучасних і ефектив-
них засобів навчання, що дозволя-
ють урізноманітнити подання на-
вчального матеріалу на тлі вико-
ристання сучасних інформаційних 
технологій. В той же час, технології 
розробки та впровадження елек-
тронних підручників постійно роз-
виваються та потребують відповід-

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК  
ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ

Гайдіна С.О. 
студентка 4 курсу Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Анотація. У статті розглядається поняття про електронний під-
ручник, його можливості, принципи створення, перспективи розвитку. 
Зазначається, що електронні підручники дозволять забезпечити якісний 
освітній контент для опанування компетентціями, важливими для су-
часної людини.

Ключові слова: електронний підручник, електронна платформа, ін-
формаційно-комунікаційні технології, навчальний процес

Наразі ми спостерігаємо активну інформатизацію суспільства, що 
втілюється у повсюдному впровадженні інформаційно-комуні ка ційних 
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ного висвітлення.
Під електронним підручником 

розуміється електронне навчальне 
видання із систематизованим ви-
кладом дисципліни (її розділу, час-
тини), що відповідає навчальній 
програмі, може містити цифрові 
об’єкти різних форматів та забез-
печувати інтерактивні режими вза-
ємодії з усіма учасниками навчаль-
но-виховного процесу [3]. Ми вва-
жаємо, що електронні підручники 
при викладанні дисциплін у вищій 
школі дозволять створити сприят-
ливі умови для навчання студентів, 
розвитку їх інформатичної компе-
тентності, громадянської культури 
та ціннісних орієнтації в умовах 
гармонізації культурно-освітнього 
простору [5, с. 160].

Поняття «електронний підруч-
ник» можна віднести до більш за-
гального поняття «електронний за-
сіб навчального призначення», під 
яким розуміється засіб навчання, 
який зберігається на цифрових но-
сіях і відтворюється на електро-
нному обладнанні (комп’ютері, 
планшеті, мобільному телефоні 
тощо). До них відносяться різно-
манітні програмно-педагогічні за-
соби, електронні навчальні видан-
ня, комп’ютерні навчальні трена-

жери, електронні бібліотеки, ін-
формаційні ресурси для 
дистанційного навчання тощо. В 
залежності від способу представ-
лення та використаних засобів 
електронні підручники можуть 
бути локальними, мобільними та 
такими, що відображаються у ме-
режі Інтернет.

Незважаючи на велику кількість 
різноманітних комп’ютерних про-
грам з різних навчальних предме-
тів, якість певної кількості елек-
тронних засобів навчального при-
значення не відповідає вимогам, 
що висуваються до програмно-пе-
дагогічних засобів. Це можна по-
яснити декількома факторами:

Обмежена кількість розробників 
конкретної навчальної комп’ютерної 
програми (часто програмний про-
дукт навчального призначення 
створюється викладачем, який не 
розуміється на сучасному програ-
мування, або програмістом, який не 
знає педагогіки та методики викла-
дання конкретної дисципліни).

Низька функціональність про-
грамного засобу через невикорис-
тання всіх можливостей інформа-
ційно-комунікаційних технологій 
(різні форми подання навчального 
матеріалу, використанні Інтернет 
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для спілкування, комп’ютерне тес-
тування тощо). Змістове наповне-
ння такого програмного продукту 
часто обмежується електронною 
навчальною інформацією на основі 
існуючого друкованого підручнику 
та простою гіпертекстовою струк-
турою для переходу за навчальни-
ми темами [7, с. 304].

Неготовність викладачів засто-
совувати інформаційно-комуні ка-
ційні технології у навчальному 
процесі. І хоча цей фактор посту-
пово зменшується, окремі випадки 
продовжують спостерігатися.

Відсутність технічної та мето-
дичної підтримки розробленого 
програмного засобу призводить до 
втрати його актуальності.

У зв’язку з цим, у процесі ство-
рення електронних підручників 
необхідно дотримуватися наступ-
них принципів: принцип дискрет-
ності (розбиття навчального мате-
ріалу на розділи, що відповідають 
освітнім програмам); принцип по-
вноти (кожен розділ повинен міс-
тити теоретичне наповнення, при-
клади, завдання, питання для само-
перевірки у вигляді комп’ютерного 
тестування; інструкцію користува-
ча); принцип наочності (кожен 
розділ повинен забезпечувати ві-

зуалізацію навчального матеріалу 
через використання зображень, 
малюнків, фотографій, схем тощо); 
принцип навігації (кожен модуль 
повинен мати гіпертекстові поси-
лання на інші розділи, комп’ютерне 
тестування, тезаурус тощо); прин-
цип керованості (користувач пови-
нен самостійно керувати освітнім 
ресурсом за допомогою елементів 
керування та гіперпосилань у від-
повідності до прав, які надаються 
йому системою); принцип комп-
лексності (електронний підручник 
повинен бути виконаний у вигляді 
єдиного електронний комплексу, 
який за необхідності можна зміню-
вати, тобто розширювати допо-
внювати новими розділами, тема-
ми, іншими навчальними елемен-
тами.

Слід зазначити, що у закладах 
вищої освіти активно опановують-
ся технології дистанційної форми 
навчання, електронні бібліотеки 
наукової на навчальної літератури, 
інтерактивні та інноваційні техно-
логії освітньої діяльності тощо [2]. 
З урахуванням цього, ми вважає-
мо, що у розробці освітнього кон-
тенту, зокрема створенні електро-
нних підручників, провідну роль 
повинні мати вищі навчальні за-
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клади та спеціальні державні уста-
нови. Перші з них мають великий 
потенціал щодо розробки якісного 
програмного забезпечення, інші  – 
можливість оформити відповідну 
нормативну документацію на дер-
жавному рівні.

Сьогодні Міністерство освіти і 
науки України в рамках нової 
української школи запроваджує 
національну освітню електронну 
платформу та е-підручники, які 
мають містити якісний освітній 
контент. Це державна спеціалізо-
вана освітня інформаційно-
телекому ніка ційна система, яка 
розташована у мережі Інтернет та 
дозволяє отримати вільний до-
ступ до е-підручників, які розта-
шовуються на її базі. Е-підручники 
можуть містити змішаний текст, 
мультимедія, інтерактивні елемен-
ти, навчальні ігри тощо, які пови-
нні забезпечувати вимоги відпо-
відних стандартів та освітніх про-
грам. Передбачається, що електро-
нна платформа буде поступово 
розгорнута протягом 2018-
2023 років [4].

Отже, е-підручники продовжу-
ють розвиватися наповнюватися 
новим освітнім контентом з різних 
навчальних предметів. Їх можна 

використовувати як допоміжний 
засіб в аудиторії та як основний під 
час самостійної роботи студентів.
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