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SEKCJA 16. AGROTECHNOLOGIA.(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Агрономия.
Косенко М.А.

Ст. научный сотрудник, к. с.-х. н., ФГБНУ ВНИИО
ХАРАКТЕРИСТИКА САМОНЕСОВМЕСТИМОСТИ РЕДЬКИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕТНЕЙ
Аннотация: В статье представлены результаты исследований сортообразцов редьки европейской летней на самонесовместимость Изучены
морфологические, фенологические, хозяйственно-ценные показатели.
Ключевые слова: редька европейская летняя, самонесовместимость,
корнеплоды, гетерозис.
Редька является ценной овощной культурой. Корнеплоды, образующиеся в первый год, богаты минеральными солями, углеводами и витаминами, они обладают бактерицидными свойствами.
В отечественном ассортименте наблюдается недостаток сортов летней
редьки для возделывания в защищенном грунте.
Высокая гомозиготность самонесовместимых родительских линий
является генетической предпосылкой для беспересадочного способа производства семян гетерозисных гибридов F1 крестоцветных.
У многих видов семейства капустных (Brassicacea.), включающего
в себя экономически важные кормовые, технические и овощные культуры,
F1 гибриды получают, используя, главным образом самонесовместимость.
Редька европейская урожайна, холодостойка, приспособлена к условиям длинного дня и длительного хранения. Одним из проверенных способов
повышения урожайности и получения однородной, качественной продукции
является использование гибридной силы растения (гетерозиса).
В биометрической генетике методы диаллельного анализа используют, прежде всего, для подбора родительских пар, для оценки комбинационной способности родительских форм. Методы проверки комбинационной
способности характеризуются схемой скрещивания. Используют четыре
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основных метода Гриффинга, различающиеся по объему используемого
экспериментального материала:
В исследование включают m родительских форм, F1 – гибриды прямых и обратных скрещиваний – всего m2 генотипов;
В изучение включают родительские формы и F1 полученные в результате прямых скрещиваний – всего m(m + 1)/2 генотипов;
В эксперименте используют только прямые и обратные F1 – всего
m(m – 1) генотипов;
В изучение включают только прямые гибриды F1 – всего m(m – 1) /2
генотипов.
Опыты обычно проводят в повторениях (n). На растениях каждого
повторения измеряют интересующий исследователя количественный признак. Одним из четырех методов Гриффинга по данным измерений вычисляют общую и специфическую комбинационную способность. Эти параметры
предназначены для оценки способности селекционного материала давать
трансгрессивное расщепление в потомстве диаллельных гибридов F1, а также
в селекции на гетерозис и при создании синтетических сортов.
Исследования проводили во Всероссийском НИИ овощеводства.
Материалом исследований служили 3 сортообразца редьки европейской летней отечественного и зарубежного происхождения, а также
селекционный материал, полученный во ВНИИО.
По продолжительности периода вегетации все образцы были
скороспелыми (40–46 суток). Наименьшая длина листа у сорта Майская –
26,5 см. Наибольшая длина листа у сорта Сударушка – 36,5 см. Средняя длина
корнеплода у сортообразцов находилась в пределах 4,6…14,7 см. Наименьшая
длина была у сорта Майская, а наибольшая у сорта Деликатес. Средний диаметр корнеплода колебался от 3,7 до 5,0 см. Наименьший диаметр был у сорта Деликатес, наибольший у сорта Майская. Наименьшую массу корнеплода
имел сорт Майская – 54 г, а наибольшая масса была у сорта Сударушка – 68 г.
Более урожайным был сорт Сударушка – 3,4 кг/м2, а менее урожайный Майская – 2,7 кг/м2.
Число товарных корнеплодов варьировало от 55,6 до 81,85 %. Наибольшее число было выявлено у сорта Майская. Процент недогонов коле-
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бался от 9,0 до 27,1 %. Наибольший показатель был у сорта Деликатес. Число
больных корнеплодов не превышало 10%, у сорта Майская этот показатель
находился в пределах до 7,75%. Число треснувших корнеплодов колебалось
от 1,4 до 20,0%.
Химический анализ показал, что корнеплоды летней редьки содержат
1,64–1,8% сахаров. Лучшим по этому показателю был сорт Сударушка. У образцов редьки европейской летней содержание сухого вещества колебалось
от 4,0 до 4,3%. По показателю сухого вещества лучшим так же был сорт Сударушка. Витамина С в образцах коллекции содержалось от 11 до 13 мг/100 г.
В результате изучения коллекции редьки европейской летней не
выявлен сорт обладающий комплексом хозяйственно-ценных признаков.
Несмотря на это все сорта данной коллекции были взяты нами в работу по
выявлению самонесовместимых растений для использования их в гетерозисной селекции редьки.
Литература
1. Косенко М.А., Леунов В.И., Ховрин А.Н. Оценка исходного материала
редьки европейской для создания инбредных самонесовместимых линий. Плодоводство и ягодоводство России. 2012. Т. 34. № -1. С. 401-406.
2. Kosenko M.A. Radish european perspective of the production: the guarantee
and quality. В сборнике: European Conference on Innovations in Technical
and Natural Sciences Vienna, 2014. С. 132-135.
3. Косенко Т.Г. Совершенствование агропромышленного производства:
учебное пособие / Т.Г. Косенко.- п. Персиановский. 2011. – 38с.
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ПОД-СЕКЦИЯ 1. Агрономия.
УДК:633.85.03.15.631.5
Протопіш I.Г.

здобувач,
Вінницький національний аграрний університет
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПЕРЕДНИКА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Ключові слова: пшениця, строки сівби, попередники, урожайність,
якість зерна.
Збільшення виробництва продовольчого зерна пшениці озимої високої якості в сучасних умовах є надзвичайно актуальним завданням сталого
розвитку АПК. Серед основних чинників формування урожайності пшениці
є визначення оптимального строку сівби та найбільш біологічно придатних
попередників [1; 2; 3; 4].
Тому метою досліджень було:
– визначити оптимальні строки сівби пшениці озимої м’якої для формування сталих врожаїв зерна високої якості використовуючи найбільш біологічно придатних попередників: люцерни посівної, еспарцету піщаного,
лядвенцю рогатому та буркуну білого;
встановити вплив багаторічних бобових трав на зміну агрохімічних
показників родючості сірого лісового ґрунту;
оцінити біоенергетичну ефективність використання багаторічних бобових трав, як попередника пшениці озимої;
Умови і методика досліджень. Польові досліди проводились впродовж 2008 – 2011 pp. на спільному дослідному полі ВНАУ та ВДСГДС Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Ґрунт на дослідних
ділянках типовий – сірий лісовий, середньо-суглинковий з рН сол. 5,3 та вмістом в орному шарі гумусу 2,3%, легкогідролізованого азоту – 71 г, рухомого
фосфору і обмінного калію відповідно 155 та 42 г/кг ґрунту.
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Попередниками в дослідах були пар чорний та багаторічні бобові трави: еспарцет піщаний, люцерна посівна, лядвенець рогатий трирічного використання травостою та буркун білий однорічного використання.
Догляд за посівами заключався в боротьбі з бур’янами і шкідниками
та проти кореневих гнилей та фузаріозу.
Облік урожаю листостебельної маси багаторічних бобових трав першого і другого укосів проводили у фазі початку цвітіння. Облік урожаю зерна
пшениці проводили прямим обмолотом облікових площ та методом пробного снопа.
Якість зерна пшениці визначали за показниками вмісту азоту та клейковини за загальноприйнятими методиками.
Результати досліджень. Встановлено, що густота продуктивного стеблостою збільшується за сівби в першій декаді жовтня, у порівнянні із сівбою
в другій декаді вересня, незалежно від попередника та сортової належності
(табл. 1).
Таблиця 1
Елементи структури урожаю зерна, пшениці озимої залежно від попередників, строків
сівби та сорту (у середньому 2009-2011 рр.)

17-20.09
Пар чорний
4-10.10

Багаторічні
бобові трави
(2 укоси)

17-20.09

4-10.10

Білоцерківська
напівкарликова
Царівна
Білоцерківська
напівкарликова
Царівна
Білоцерківська
напівкарликова
Царівна
Білоцерківська
напівкарликова
Царівна

зернівок колосі, шт.

колосків у колосі, шт.

довжина колоса, см

Сорт

продуктивні стебла,
шт./м2

Попередники

Календарні
строки сівби

Елементи структури урожаю

402 ± 18

8,1 ± 0,8

15,6 ± 1,1 32,7 ± 8,2

380 ± 21

7,4 ± 1,4

13,7 ± 1,6 27,6 ± 10,3

473 ± 28

9,4 ± 1,0

17,7 ± 1,7 41,4 ± 7,8

466 ± 22

9,1 ± 0,7

17,3 ± 1,4 38,0 ± 5,3

408 ± 15

8,9 ± 0,8

17,7 ± 1,5 40,9 ± 5,1

393 ± 26

8,4 ± 0,8

16,8 ± 1,6 35,6 ± 4,6

503 ± 33

8,7 ± 0,8

16,4 ± 1,5 38,2 ± 8,1

517 ± 31

8,3 ± 0,8

16,6 ± 1,7 37,0 ± 7,5
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Довжина колоса за сівби в першій декаді жовтня, як по пару чорному, так і по багаторічним травам була більшою у сорту Царівна відповідно на
1,65 і 0,3 см, у сорту Білоцерківська напівкарликова на 1,3 і 0,9 см.
Кількість колосків у колосі підвищується за другого строку сівби у
сорту Царівна по чорному пару на 3,6 шт., по багаторічним бобовим травам
на 0,2 шт., у сорту Білоцерківська напівкарликова відповідно на 1,6 і 1,4 см.
Кількість зерен у колосі, за сівби у першій декаді жовтня, більша у
сорту Царівна по пару чорному на 10,4 шт., по багаторічних травах на 1,7 шт.,
а у сорту Білоцерківська напівкарликова відповідно на 10,7 в 5,0 шт.
Встановлено, що за сівби в першій декаді жовтня, незалежно від попередників та сортів, формувався більший урожай порівняно із сівбою у другій
декаді вересня. Ранньостиглий сорт Білоцерківська напівкарликова у середньому за роки досліджень формував вищу урожайність зерна, порівняно з середньорічним сортом Царівна, при вирощуванні по пару – за першого строку
сівби на 0,3 т/га, а за другого строку – на 0,71 т/га.
При вирощуванні по багаторічним бобовим травам урожайність зерна за першого строку сівби була більшою на 0,54 т/га, а за другого строку – на
0,27 т/га порівняно з сортом Царівна
Вміст протеїну і клейковина були вищими у пшениці Царівна відповідно на 0,6 і 4,8 по пару чорному і по багаторічних травах – на 0,8 і 2,7% порівняно з сортом Білоцерківська напівкардликова (табл.2).
Сівба пшениці по багаторічним бобовим травам при двоукісному використанню травостою сприяла підвищенню вмісту у зерні протеїну і клейковини у сорту Царівна відповідно на 0,6 і 4,2%, а у сорту Білоцерківська напівкарликова – на 1,4 і 1,5% порівняно із сівбою по пару чорному.
При вирощуванні пшениці озимої після багаторічних трав вихід валової обмінної енергії становив у сорту Білоцерківська напівкарликова першого і другого строку посіву відповідно 278,45 і 283,71, Царівна – 262,39 і
275,78 ГДж/га, по пару чорному дані показники були меншими у сорту Білоцерківська напівкарликова – на 79,6%, Царівна – на 61,7-78,6%.
Таким чином, багаторічні бобові трави, завдяки біологічній фіксації
азоту, збагачення ґрунту органічною речовиною за рахунок потужної кореневої системи, відіграють вирішальну роль не тільки в інтенсифікації польо-
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Таблиця 2
Вміст протеїну і клейковини залежно від попередників і сортової належності,
% на суху речовину

2009 – 2011 рр. (у середньому)
Попередники

Пар чорний
Багаторічні бобові трави

Сорт
Білоцерківська напівкарликова
Царівна
Білоцерківська напівкарликова
Царівна

протеїн

клейковина

13,2
13,8
13,8
14,6

28,5
33,3
32,7
34,8

вого кормовиробництва, але являються базовою основою органічного землеробства, як природного фактора оновлення родючості ґрунтів та одержання
екологічно безпечної продукції рослинництва без застосування азотних добрив.
Отже, проведенні дослідження, щодо формування високоякісного
зерна адаптованих сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу правобережного дають змогу рекомендувати екологічно безпечну та енергоощадну технологію вирощування на лісових ґрунтах, яка базується на проведенні сівби
в першій декаді жовтня та використання найбільш біологічно придатних попередників багаторічних бобових трав на два укоси, яка забезпечує урожайність зерна 5,0 – 5,3 т/га з вмістом клейковини 32,7-34,8 %.
Література
1. Гринник І.B. Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників і рівнів живлення в умовах Полісся / І. В. Гринник // Вісник аграрної
науки.-2001. – № 7. – С. 14-15.
2. Кудря С. І. Урожайність пшениці озимої залежно від погодних умов
і попередників / С. І. Кудря // Наукові основи землеробства у зв’язку
з потеплінням клімату: Матеріли доповідей Міжнародної науковопрактичної конференції 10-12 листопада 2010 p. – Миколаїв: МДАУ. –
2010. – С.168-171.
3. Кузнецова О.А. Вплив попередників на врожайність та якість зерна сортів
пшениці м’якої озимої / О.А. Кузнецова // Збірник наук. праць Уманського
національного університету садівництва. – 2012. – Ч.1. – Вип. 79. – С. 65-69.
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На сьогоднішній день накопичено значний досвід організації взаємодії
екстрених оперативних служб при реагуванні на події та надзвичайні ситуації і
в основному вирішені питання забезпечення зв’язку чергово-диспетчерських
служб з відповідними екстреними оперативними службами.
Проте за останній час соціально-економічні умови життєдіяльності
населення кардинально змінилися. Активна його частина стала надзвичайно
мобільною, напружені вантажопотоки і пасажиропотоки, висока щільність
населення в містах, велика кількість місць масового перебування людей,
значний рівень терористичної загрози і т.д., поставили перед державою
та її екстреними оперативними службами нові, більш високі, вимоги до
оперативності та ефективності реагування на вхідні виклики (повідомлення
про події).
Проблема оперативного та ефективного реагування на вхідні виклики
екстрених оперативних служб набула особливої гостроти останнім часом у
зв’язку з невідповідністю існуючої системи реагування потребам суспільства
і держави, недостатньою ефективністю її функціонування, недостатнім
рівнем готовності персоналу до роботи при взаємодії декількох екстрених
оперативних служб, низькою поінформованістю населення про порядок дій
при подіях і надзвичайних ситуаціях.
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Рис.1. Динаміка кількості НС, що виникли протягом 2004-2013 р.

Найважливішим показником ефективності дій екстрених оперативних
служб є час їх оперативного реагування. Його скорочення безпосередньо
впливає на тяжкість наслідків події або надзвичайної ситуації (скорочення
числа померлих і постраждалих, а також зменшення загального матеріального
збитку).
Недостатній рівень організації взаємодії з моменту надходження
виклику (повідомлення про подію) до надання допомоги постраждалим при
залученні кількох екстрених оперативних служб є однією з основних причин
високої смертності при подіях і надзвичайних ситуаціях.
Досвід роботи екстрених оперативних служб показує, що для
ефективного надання допомоги при подіях або надзвичайних ситуаціях
в 10 відсотках випадків потрібне залучення більш ніж однієї екстреної
оперативної служби.
Актуальність проблеми обумовлюється збереженням значної кількості
загиблих і постраждалих людей, а також значними розмірами прямого і
непрямого збитку від подій та надзвичайних ситуацій(НС). Так за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій(ДСНС)[1] на рис.1.
представлена динаміка кількості НС протягом 10 років, а у табл.1 кількісні
показники НС, які виникли у 2014 році порівняно до 2013 року.
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Таблиця 1
Показники НС, які виникли у 2014 в порівнянні з 2013 роком

На цей час в Україні діє система допомоги населенню, що створена в
середині минулого сторіччя та побудована на значній кількості відокремлених
відомчих служб екстреної допомоги населенню (протипожежної та рятувальної
справи ДСНС – «101», громадської безпеки та охорони правопорядку МВС –
«102», швидкої медичної допомоги – «103», служби газу — «104», та інших
аварійних служб – водопровідних, каналізаційних, теплових мереж, електромереж тощо), диспетчерські служби яких мають різні телефонні номери виклику, отримують інформацію та реагують тільки на ті НС, що відносяться до
їхньої компетенції[2].
Аналіз існуючої в Україні системи надання державних послуг у
сфері екстреної допомоги населенню свідчить, що вона морально застаріла,
не повною мірою відповідає сучасним вимогам, а також стандартам країн
Європейського Союзу.
Зважаючи на це, Урядом України в 2005 році прийняте рішення
щодо створення Служби 112 – оновленої системи невідкладної допомоги
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Таблиця 2

№ моделі

Тип організаційної моделі

Країни
застосування

1

Австрія, Франція, Німеччина,
Італія, Норвегія

2

Великобританія,
Ірландія, Нідерланди

3

Румунія

4

У деяких регіонах
Іспанії,
Бельгії та Туреччини

5

Фінляндія,
Швеція

6

Болгарія, Чеська
Республіка,
Швеція
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населенню за європейськими стандартами з метою комплексного
вирішення проблеми цивільного захисту в інтересах кожного громадянина України [3].
Слід зазначити, що введення системи виклику всіх служб
екстреної допомоги саме за єдиним номером «112» є обов’язковою умовою вступу країни в Європейський Союз відповідно до рекомендації
CEPT (Conference of European Post and Telecommunications – Європейська
конференція адміністрацій пошти і зв’язку), членом якої є Україна з
1995 року [4].
Європейський досвід доводить, що Система 112 у більшості
випадків розгортається на базі структур, уповноважених у сфері
цивільного захисту та рятувальної справи, незалежно від того, на яке
відомство в країні покладені ці завдання та кому підпорядковані такі
структури [5–7].
При проектуванні Системи 112 у країнах Європейського союзу
використовувалися наступні організаційні моделі обробки викликів
табл.2[7]:
«Модель-1» – виклики з номера 112 переадресовуються безпосередньо до однієї з екстрених служб, якщо необхідно втручання іншої
екстреної служби то виклик перенаправляється до служби відповідної
компетенції з НС, або додатково залучається для сумісних дій.
«Модель-2» – складається з двох етапів, на першому оператор
приймає виклик 112 та переадресує до відповідної служби, а на другому вже відповідна служба безпосередньо збирає та обробляє відповідні
дані про НС.
«Модель-3» – також має два етапи, але відмінність у тому, що
оператор не тільки приймає виклик, а й обробляє дані та класифікує
НС і паралельно направляє у екстрені служби.
«Модель-4» – складається також з двох етапів, але на відміну
від попередньої моделі оператор який обробляє виклики 112 та диспетчери оперативних чергових служб знаходяться в одному приміщенні і
при необхідності можуть підключитися безпосередньо до обробки виклику.
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Рис.2. Уніфікована модель екстрених повідомлень Системи 112

«Модель-5» – складається з одного етапу і оператор який приймає виклик безпосередньо обробляє дані НС, класифікує та керує відповідними підрозділами екстрених служб.
«Модель-6» – розглядається як варіант внутрішнього обміну між регіонами управління та прийому виклику оператором іншого регіону на випадок недоступності, або зайнятості оператора регіону де сталася НС.
«Модель-5» найбільш ефективна система управління екстреними
службами. Фактично при цьому всі екстрені служби об’єднані в одну службу
порятунку. Проте, ця система має найбільшу вартість (потребує будівництва
окремих центрів управління, створення надпотужних програмно-апаратних
комплексів диспетчерського управління всіма екстреними службами), її створення передбачає ліквідацію відомчих оперативно диспетчерських служб і,
як наслідок, повну переробку законодавчо-нормативної бази діяльності цих
служб. На впровадження такої системи потрібен значний час.
Таким чином в Україні відповідно до Закону України “Про систему
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112” та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1031 було створено уніфіковану модель механізму прийому та обробки інформації екстрених
повідомлень за єдиним телефонним номером «112»(Рис.2).
Система 112 створюється не як заміна існуючих оперативно диспетчерських служб, а як підрозділ, утворений у складі територіального органу
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ДСНС та координує дії відповідних екстрених служб, що між іншим дозволить у повному обсязі використовувати вже створені відомчі системи моніторингу і спостереження, оперативно-диспетчерського управління, оповіщення та інформування населення. Система 112 ні в якому разі не втручається у
спеціальну діяльність екстрених служб. При цьому Система 112 забезпечує
більш раціональне використання ресурсів, організовуючи їхню ефективну
взаємодію при спільних діях щодо ліквідації наслідків НС в інтересах окремого громадянина.
Створення Системи 112 повинне завершитися введенням в експлуатацію усіх її складових елементів (технологічного, навчального та 25 територіальних центрів), модернізацією обладнання диспетчерських центрів екстрених служб і комунальних (муніципальних) служб допомоги населенню до
рівня, що забезпечує належну взаємодію із територіальними центрами 112, а
також практичною перевіркою здатності Системи 112 у повному обсязі виконувати свої завдання в кожному регіоні України.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Информатика, вычислительная техника и автоматизация.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДЛЯ РАБОТЫ
В РАЗНЫХ СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ

Аннотация. Характеризуются некоторые аспекты разработки программ, которые позволяют работать в различных системах счисления (перевод
чисел из одной системы счисления в другую; различные арифметические действия
с этими числами) с использованием технологий объектно-ориентированного
программирования в процессе профессиональной подготовки будущих инженеровпедагогов компьютерных специальностей педагогического вуза.
Ключевые слова: компьютерные технологии, инженер-педагог.
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На современном этапе развития Украины перед высшей школой особенно остро встает проблема совершенствования работы педагогических
университетов по подготовке будущих специалистов высокого уровня профессионализма. Уровень конкурентоспособности отечественных специалистов на международных рынках зависит, в первую очередь, от качества
профессиональной подготовки IT специалистов, поскольку Украина намерена интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры. Общепризнанно, что компьютер – это мощнейшее средство, которое когда-либо
получал педагог. Однако как в нашей стране, так и за рубежом существует
проблема эффективного использования компьютера в учебном процессе педагогических высших учебных заведений. «Использование информационнокоммуникационных технологий в образовании открывает широкие
возможности для повышения качества усвоения знаний студентов и совершенствования процесса обучения в целом» [3, 6]. И особенно полезными являются знания основ кодирования информации в процессе профессиональной подготовки специалистов компьютерных технологий, которые являются
базовыми для этих специальностей. В этом контексте, одним из приоритетных
направлений является подготовка будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля в сфере базовых учебных дисциплин, а именно – кодирование информации и разработка программ по обработке чисел в различных
системах счисления.
Цель статьи: рассмотреть некоторые аспекты разработки программ,
которые позволяют работать в различных системах счисления (перевод чисел
из одной системы счисления в другую; различные арифметические действия
с этими числами) с использованием технологий объектно-ориентированного
программирования в процессе профессиональной подготовки будущих
инженеров-педагогов компьютерных специальностей Бердянского государственного педагогического университета.
Система исчисления – это символический метод записи чисел, представление чисел с помощью письменных знаков. Она дает представление множества чисел (целых и / или вещественных); дает каждому числу уникальное
представление (или, по крайней мере, стандартное представление); отражает
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алгебраическую и арифметическую структуру чисел.
Определимся с инструментарием. Для разработки простого интерфейса программы перевода чисел из одной системы счисления в другую и
выполняющей различные арифметические действия с этими числами мы использовали PyQt (набор «привязок» графического фреймворка Qt для языка
программирования Python, который выполнен в виде расширения Python).
PyQt разработан британской компанией Riverbank Computing и работает на
всех платформах, поддерживаемых Qt: Linux и другие UNIX-подобные ОС,
Mac OS X и Windows. Qt – кроссплатформенный инструментарий разработки программного обеспечения (ПО) на языке программирования C ++. Есть
также «привязки» к другим языкам программирования: Python [1]; Ruby; Java;
PHP и другие.
Qt позволяет запускать написанное с его помощью ПО большинством
современных операционных систем путём простой компиляции программы
для каждой ОС без изменения исходного кода. Он включает в себя все
основные классы, которые могут понадобиться при разработке прикладного
ПО, начиная с элементов графического интерфейса и заканчивая классами
для работы с сетью, базами данных и XML. Qt является полностью объектноориентированным, легко расширяемым и поддерживающим технику компонентного программирования [4].
Рассмотрим этапы создания программы для работы с основными системами счисления.
Первым этапом является разработка формы и всех компонентов:
создаем необходимые элементы, которые в дальнейшем будут добавлены
в layout'и; добавляем необходимые элементы в layout'и (рис.1). Для набора
двух чисел создаем две формы ввода числовых данных. Далее следует строка
выбора системы счисления (выбираем из созданного списка). Затем – строка
выбора арифметического действия с этими числами (сложение, вычитание,
деление и умножение). И последней строкой следует выбор системы счисления, в которой мы хотим видеть результат действия. Кнопка «Расчет»
замыкает интерфейс.
Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика
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и чтения кода. Синтаксис ядра Python
минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой
объем полезных функций. Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том числе структурную,
объектно-ориентированную,
функциональную, императивную и аспектно-ориентированную.
Основные
архитектурные черты: динамическая
типизация, автоматическое управление
памятью, полная интроспекция, мехаРисунок 1. «Интерфейс программы для
низм обработки исключений, поддержка
роботы с числами в разных системах
счисления»
многопоточных вычислений и удобные
высокоуровневые структуры данных. Код в Python организовывается в функции и классы, которые могут объединяться в модули (они в свою очередь могут быть объединены в пакеты) [2].
Последним этапом является написание алгоритмов преобразования
данных в разные системы счисления (двоичная, десятичная и т.д.). В нашем случае мы создали программу, которая поддерживает: перевод чисел
из различных систем счисления в другие, арифметические действия с ними
(сложение, вычитание, умножение, деление) и др.
Вывод. Разработка программы для работы с числами в различных системах счисления с использованием технологий объектно-ориентированного
программирования способствует не только формированию у будущих
инженеров-педагогов компьютерных специальностей Бердянского государственного педагогического университета навыков работы с различными
программами в процессе их профессиональной подготовки, но и создает
предпосылки для качественного изучения, понимания и усвоения содержания учебных дисциплин.
Литература
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ВНЕДРЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
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На сегодняшний день актуальным для пищевой и перерабатывающей
промышленности является создание прогрессивных технологий, применение
которых позволит осуществлять глубокую полную переработку растительного сырья, интенсифицировать существующие технологические процессы
и расширить границы их использования. При условии сохранения существующих преимуществ крупных предприятий целесообразна эффективная
децентрализация переработки зерна и семян в продовольственные товары
путем создания развитой системы малых предприятий и цехов фермерских
хозяйств для изготовления мучных продуктов непосредственно в регионах
выращивания сырья, потребления готовой продукции. Для этого нужно расширить функциональные возможности существующих дробильных машин.
Решение такой задачи существенно сдерживается отсутствием надлежащего
технологического и технического обеспечения переработки зерновых в условиях малых предприятий.
Мельницы, производимые машиностроительными заводами, в основном рассчитаны на переработку зерна пшеницы, ржи, гречихи и т.д. При
использовании вспомогательного сырья и функциональных добавок растительного происхождения в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий необходимо их измельчение до заданной крупности. Перспективным
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является использование оборудования, позволяющее сократить продолжительность технологического процесса, снизить его энергоемкость и повысить
степень измельчения. Для этого измельчительные машины должны обеспечить реализацию процессов измельчения зерновых, которые одновременно
сочетают пластическое деформирование оболочек зерен и хрупкое деформирование их ядер, что способствует уменьшению энергозатрат.
Полученные авторами результаты исследований по определению
влияния конструктивных параметров измельчителя на энергетические и технологические показатели процесса показывают их существенное влияние на
эффективность измельчения [1]. Настраивать измельчитель необходимо с
учетом структурно-механических свойств материалов и оптимального соотношения геометрических и конструктивных параметров измельчителя.
Измельчитель включает следующие сборочные единицы: электродвигатель, втулко-пальцевая муфта, измельчающее устройство [2], которое состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1, внутри которого на валу 2 закреплен поворотный стол 3 с коническим размольным
кольцом 4 (рис. 1).
Конструктивно рабочая поверхность кольца выполнена под
углом обеспечивающим равномерное перемещение продукта.
В верхней части корпуса
размещена крышка 6, в которой
с помощью механизма регулирования установлен набор прижимных колец 7 которые собираются
в пакет. Механизм регулирования
обеспечивает возможность изменения угла наклона прижимных
колец 7 относительно оси вращения до 15°.
Расстояние между ними
Рис. 1. Схема конструкции рабочей зоны
обеспечивается дистанционными
измельчителя
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Рис. 2. Зависимость удельных энергозатрат (W) от измельчение продукта из сырья (U)

втулками 8. Весь пакет стягивается болтами 9, которые, в свою очередь, закреплены с помощью регулировочных болтов 10. К верхней части корпуса
крепится загрузочный бункер 13 с патрубком 14, а в нижней – разгрузочный патрубок 15.
Привод измельчителя предназначен для передачи крутящего момента на вал ротора. Он состоит из закрепленного на фланце электродвигателя и втулково-пальцевой муфты. Корпус измельчителя является сварной
конструкцией, на которой закрепляются узлы измельчителя и состоит из
верхней и нижней частей, соединенных болтами.
Измельчаемый продукт, например зерно, подается из бункера
13 через загрузочный патрубок 14 с дозатором 16 и за счет центробежной
силы равномерно распределяется по дну вращающегося стола 3, а затем
поступает на коническую рабочую поверхность размольного кольца 4.
При вращении на валу 2, стола 3 с размеливающего кольца 4 и шариками
5, которые находятся на поверхности вращающегося стола под действием
центробежной силы прижимаются к нижней поверхности прижимного
кольца 7 совершают одновременно вращательное движение в горизонтальной плоскости и осциллирующее возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении. В верхней части пакета находится регулирующий винт 12, который обеспечивает вертикальное перемещение
пакета и фиксируется в соответствующем положении контр-гайкой 11.
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По окончании размола продукт попадает в разгрузочный патрубок 15 и
выводится из устройства.
Интенсификация современных технологий измельчения зерновых
продуктов и повышение эффективности процесса является наиболее перспективным и актуальным направлением совершенствования технологии
переработки при получении мелкодисперсных продуктов. Однако, чрезмерно тонкое измельчение инициирует дополнительные расходы электроэнергии, снижает эффективность технологического оборудования и ухудшает условия рассеивания продукта.
Результаты экспериментальных исследований зависимости удельных энергозатрат от степени извлечения продукта из различного сырья
приведены на рис. 2.
Результаты показывают, что с увеличением количества извлеченого
продукта удельные энергозатраты постоянно пропорционально возрастают,
а при достижении извлечения на уровне 42...47% стремительно увеличиваются, что связано с сопротивлением измельчению мелкодисперсной фракции
помола. Поэтому для полного измельчения продукта и уменьшения энергозатрат целесообразно постоянно отсеивать мелкодисперсную фракцию помола,
подвергая размолу только не полностью измельченные частицы.
Выводы
Предложена конструкция универсального измельчителя зерновых
продуктов позволяет не только реализовать новый способ измельчения, что
позволяет расширить ассортимент помолов и повысить качество продуктов питания на их основе.
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An important problem of practice shortwave radio is monitoring a communication channel consisting of a dynamic natural space resource of the ionosphere.
The prediction of the characteristics of radio waves propagating in the ionosphere,
is becoming increasingly important and necessary for the successful solution of
a large variety of research and applied problems arising in the study of the ionosphere and the practical use of radio waves for the needs of radio, radar, radio, etc. It
should be noted also prospects for the use of the ionosphere many military systems,
as ionospheric propagation remains in certain circumstances, the only way signal
transmission, since the ionospheric channels exist always, require no maintenance
and is practically invulnerable.
The difficulty of predicting the propagation characteristics of HF ionospheric channel due to the diversity of physical processes in the ionosphere, and, as
a consequence, it is practically impossible to precisely predict the nature of changes
in the main parameters of the signal at the point of reception. Therefore, the theory
and practice of development of telecommunication systems inevitably involves taking into account the statistical properties of the signals passed to the communication channel and to be processed, because the variable nature of the received signals
limits the increase of accuracy, bandwidth and other quality indicators of the radio
system.
Calculation of shortwave communication lines includes two stages:
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1. Determined optimally applicable for communication frequency and taking into account solar activity, time of year and time of day schedule change operating frequencies;
2. Calculated field level in the receive location [1].
The critical frequency is defined or directly by data stations ionospheric
sounding, or cards ionization, which build on a monthly basis, beginning in 1930
[2].
This article discusses the ionospheric short-wave radio communication on
the radio link Astana – Kostanay cities. The operating frequencies of 4 MHz and
7 MHz. The communication distance is r =581 km. Power delivered to the antenna
is equal to P=7 kW, and the gain of the transmitting antenna G=5. The communication time (local time at the point of reflection) T1=02 a.m., T2=14 p.m.
Calculation maximum usable frequency MUF of layers F2, F1, E for a given
distance between the points of transmission and reception of r according to (F.1):
(1)

Thus, the values obtained MUF layers for our time of implementation of the
radio communication:
Т1=14 сағат үшін:

Т2=02 сағат үшін:

To determine optimum working frequency OWF layers F2, F1, E, taking
into account the following circumstance. The calculated values MUF provide
reflection of 50% of the time (median values MUF). To increase the reliability
reflect the operating frequency is reduced. Set that to ensure they reflect 90%
of the time MUF for the F2 layer must be reduced by 15%; for the layer F1 – 5%.
The received frequency is called the optimum working frequency (OWF). For
the E-layer values MUF and OWF are the same, as it in its electrodynamic characteristics is the most stable.
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Then, the calculation is based on (F.2):
(2)

Thereby we obtain:
Т1=14 p.m.:

Т2=02 a.m.:

Existing methods of calculating the field strength of ionospheric wave are
approximate. In engineering practice, the most widespread method A.N. Kazantsev used to determine the median field strength of ionospheric wave on the slopes,
passing in the middle latitudes [3].
The calculation of the field strength is usually for one (main) beam, and the
action of others into account when evaluating fast fading. The main referred to as
the beam is subjected to the least amount of reflections from the ionosphere and last
a shorter path in it.
Therefore, before starting to calculate the field strength of ionospheric wave,
it is necessary to define the main beam for a given paths. This requires to find all the
rays can bounce off layers of the ionosphere, guided by the condition
f < fMUF,

where f – working frequency; fMUF – MUF for ionosphere layer. After it is
necessary to choose one beam of all reflected from the ionospheric layers, that has
undergone the least path in it.
The original expression to determine the current value of the field strength
of ionospheric wave by Kazantsev method has the form (F.3):
(3)

Here Р – power of antenna; G – gain of the transmitting antenna; rb – communication distance;
– the module of the reflection coefficient from the Earth;
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Table 1
Field strengths of waves in the ionosphere

Frequency
Time
Field strengths, V/m

f1=4 MHz;
T1=14 p.m.
1,3·10

-11

f2=7 MHz;

T2=02 a.m.

T1=14 p.m.

T2=02 a.m.

144 ·10

92·10

370·10-6

-6

-6

n – number of reflections from ionosphere; Г – the integral coefficient of absorption
in the ionosphere.
Based on the above formula we obtain the values of the field strength of
ionospheric waves, which are listed in the table 1:
According to the results of the calculation it is found that the reflection
wave from layer E field intensity of ionospheric wave at the point of admission increases with increasing operating frequency and decreases with the decrease of the
operating frequency. According to the calculations of the field strength of ionospheric wave takes the maximum value in night time (T2=02 a.m.) at the frequency
f2=7 MHz, while the reflection comes from the layer F2 of ionosphere.
Conclusion
The practical significance of the work is determined by the wide use of the
results and conclusions of the study in Radio communication, radar, radio navigation, and also to predict the propagation of radio waves to establish high-quality
information transmission over long distances. Conducting mathematical modeling
of the processes occurring during the passage of electromagnetic waves through the
ionosphere provides the ability to predict new effects that can occur when unusual
natural phenomena.
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ПОД- СЕКЦИЯ 11. Технологии продовольственных товаров.
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Яйца и мясо перепела по своим диетическим свойствам
рекомендованы для разных возрастных групп населения, диетического,
лечебного и геродиетического питания. Мясо перепела характеризуется
высоким содержанием белков (22,0%) и низким содержанием жиров (6,7%),
высокой биологической и пищевой ценностью [1, 2]. Во многих странах все
больший интерес вызывают перепела как объект лабораторных исследований и как сырьё для создания новых диетических и функциональных продуктов. Большинство ученых стремятся повысить продуктивность перепела. Для повышения продуктивности перепелов в основном используют
коррекцию их рационов. Далее исследуют белково-нуклеиновый обмен и
процессы перекисного окисления липидов, антиоксидантную систему организма, от которых и зависит продуктивность, как мясная, так и яичная.
Мало кто исследует качество мяса и яиц, которые получают при разведении
перепелов. Повышение биологической ценности мяса перепела, например,
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с помощью обогащения его витамином Е, который является природным антиоксидантом, является актуальным вопросом.
Витамин Е является природным антиоксидантом, который влияет на продуктивность, антиоксидантную систему организма птицы, в том
числе перепелов. Известно, что как недостаток, так и избыток витамина
Е в рационе приводят к снижению продуктивности, увеличению затрат
кормов и нарушению обмена веществ в организме птицы. Оптимальное
обеспечение перепелов витамином Е позволяет получать высокую продуктивность и стимулировать репродуктивную систему на протяжении
всего продуктивного периода.
Изучение процессов образования продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в органах и тканях перепелов интенсивно изучается
отечественными и зарубежными учеными [3, 4]. Процесс образования продуктов ПОЛ зависит от содержания полиненасыщенных жирных кислот в
составе липидов и содержания в них природных антиоксидантов, в первую
очередь витамина Е.
По данным различных ученых чувствительность мяса разных видов птицы к ПОЛ обусловлена высоким содержанием полиненасыщенных
жирных кислот в составе липидов. Повышение стойкости мяса к процессам
ПОЛ при его температурной обработке и хранении достигли увеличением
содержания витамина Е в тканях индюков, курей. Добавление витамина Е в
количестве 200 мг/кг корма в рацион курей существенно увеличивает его содержание в полученных продуктах. При этом содержание его уменьшалось в
ряде: желток яйца – печень – жировая ткань – длинная спинная мышца. Доказано, что увеличение витамина Е в рационе курей улучшает качество мяса
и позволяет хранить его при температуре –20 ºС на протяжении 3-х месяцев
без развития оксидного окисления в нём [7].
Нами проведены исследования по влиянию разного содержания витамина Е в рационе перепелов на процессы ПОЛ в организме птицы. Также
были исследованы яйца, полученные от данной птицы и доказано, что витамин Е накапливается в перепелиных яйцах. Добавление витамина Е в количестве 300 мг/кг корма в рацион перепелов увеличило его содержание в желтке
яйца в 2,9 раза. Была установлена так же корреляционная связь между содер-
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жанием витамина Е в рационе – печени – яичнике – желтке яйца. Очевидно,
витамин Е накапливается в яйце перепела.
Мясо перепелов не используют широко в перерабатывающей
промышленности. Его используют в основном как диетический продукт.
Химический состав мяса перепела достаточно полноценный и богатый
незаменимыми аминокислотами, минералами и витаминами. Оно содержит
25% протеина и 6,8% жира, является прекрасным источником пиридоксина
(0,52... 0,68 мг в 100 г), ниацина (6,0... 10,3 мг в 100 мг), хорошим источником
тиамина (0,10... 0,17 мг в 100 г), рибофлавина (0,16... 0,50 мг в 100 г), пантотеновой кислоты (0,66... 1,00 мг в 100 г), минеральных веществ и незаменимых
жирных кислот [8]. По данным Макарова А.В в мясе перепела содержится
1,35 мг/100 г витамина Е, тогда как в мясе курей-бройлеров только следы [2].
Наши дальнейшие исследования направлены на использование мяса перепела,
обогащенного витамином Е за счет корректировки рационов питания птицы,
в технологии производства новых функциональных продуктов. Актуальным
является использование данного мяса как сырья, богатого витаминами, при
производстве паштетов, сосисок, колбас и других мясных изделий.
Таким образом, цель наших исследований обогатить мясо и яйца перепела витамином Е и разработать технологию новых функциональных продуктов с их использованием.
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ПОД- СЕКЦИЯ 13. Техника в сельскохозяйственном производстве.
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На сьогоднішній день на світовому ринку тракторобудування
великого застосування набули колісні трактори з гідрооб’ємно-механічною
трансмісією (ГОМТ), що працюють по схемам «диференціал на вході» та
«диференціал на виході».
Аналізуючи роботи [1 – 2] оберемо найкращі схеми ГОМТ, що працюють
по схемам «диференціал на вході» та «диференціал на виході», з точки зору
максимального коефіцієнта корисної дії (ККД) трансмісії для подальшого
дослідження. На рис. 1 наводяться схеми гідрооб’ємно-механічних коробок
передач (ГОМКП), які є невід’ємною частиною досліджуваних ГОМТ.
На основі робіт [3 – 5] моделюється процес розгону колісного трактору
при виконанні технологічної операції «оранка» в системі програмної реалізації
Matlab, за допомогою підсистеми моделювання динамічних процесів Simulink.
Зокрема, матеріали з роботи [3] будуть використовуватись для складання
математичної моделі двигуна внутрішнього згорання, яка буде враховувати
завантаження двигуна внутрішнього згорання по крутному моменту, частоті
обертання колінчастого валу, а також закон зміни коефіцієнту, котрий
характеризує положення органу керування подачею палива. На основі робіт
[4] буде моделюватись математична модель трансмісії, яка описуватиме
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а)

б)

Рисунок 1 – Структурна схема ГОМКП колісного трактора:
а – схема «диференціал на вході»; б – схема «диференціал на виході»

динамічні процеси в ГОМТ та враховуватиме закони зміни параметрів
регулювання гідромашин гідрооб’ємної передачі (ГОП). В даній роботі
також використовуватимуться доволі розповсюджені математичні моделі,
що наведені в публікаціях [3; 5], які описують взаємодію коліс з опорною
поверхнею. Для визначення показника годинної витрати палива двигуном
внутрішнього згорання використовуватимуться матеріали з роботи [6].
Складена програмна реалізація дозволяє змоделювати розгін трактора
з навісним обладнанням та без нього при різних кутах підйому земельної
поверхні, змінювати параметри трансмісії, змінювати характеристики двигуна
внутрішнього згорання, змінювати силу тяги на гаку і т.п. Також слід зазначити,
що змінювати час процесу розгону, відповідно, швидкість руху та значення сили
тяги на гаку, можна за допомогою параметрів регулювання гідромашин ГОП ( e1 (t )
та e2 (t ) ), коефіцієнту ε r (t ) , котрий характеризує положення органу керування
подачею палива та коефіцієнту hp (t ) , який характеризує процес заглиблення
плуга в ґрунт, в процесі виконання технологічної операції «оранка».
Для розгляду процесу розгону колісного трактора з ГОМТ зі схемами
ГОМКП (рис. 1) в системі Matlab були змодельовані, за допомогою блоку
Signal Builder, закони зміни: коефіцієнту, котрий характеризує положення
органу керування подачею палива, параметрів регулювання гідромашин
ГОП, сили тяги на гаку.
Параметри e1 (t ) та e2 (t ) , які характеризують закони зміни параметрів
регулювання гідромашин ГОП, змінюються: для ГОМКП «диференціал на
вході» в межах e1 ∈ [ 0; −1] та e2 ∈ [1;0] ; для ГОМКП «диференціал на виході» в
межах e1 ∈ [ −1;1] та e2 ∈ [1;0] . При цьому параметр регулювання гідронасосу
e1 (t ) змінюється за період часу t1 ∈ [ 0;25] с., гідромотору e2 (t ) – за період
t ∈ [ 25;50] с.
2
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Таблиця 1
Результати моделювання в процесі розгону колісного трактора з ГОМТ

e1 (t )

та

e2 (t )

ε r (t ), c.

hp (t ), c.

Схема ГОМКП «диференціал на вході»
[0;1]
[0,5;1]
[0;25] та [25;50]
[0;25]
[0,5;1]
[0;50]
[0,5;1]
Схема ГОМКП «диференціал на виході»
[0;25] та [25;50]

η TP

Qn , кг/год

17,67
20,965
21,93

0,7942
0,692
0,643

33,874
38,0
39,6

dP

, МПа

[0;1]

[0,5;1]

13,96

0,8195

36,6

[0;25]
[0;50]

[0,5;1]
[0,5;1]

25,64
45,45

0,7416
0,6094

54,58
68,43

Закони зміни коефіцієнтів ε r (t ) , котрі характеризують положення органу керування подачею палива, будуть змінюватись в межах ε r ∈ [0, 46;1] . Зокрема, коефіцієнт ε r (t ) змінюється за період t1 ∈ [ 0;1] с.; за період t2 ∈ [ 0; 25]
с.; за період t3 ∈ [ 0;50] с.
Зміна коефіцієнту hp (t ) , який характеризує процес заглиблення плуга в ґрунт та, відповідно, і закон зміни сили тяги на гаку. Коефіцієнт hp (t )
змінюються в межах h ∈ [ 0;1] за період t ∈ [ 0,5;1] с.
p
В зв’язку з тим, що трактор при виконанні технологічної операції
«оранка» буде досягати швидкості 10 км/год, а максимальна глибина обробки ґрунту при цьому складатиме hП = 0, 25 м, а отже максимальне значення
сили тяги на гаку буде дорівнювати F = 49, 0 кН.
kp
В ході моделювання процесу розгону колісного трактора з ГОМТ зі
схемами ГОМКП, наведеними на рис. 1, при законах зміни коефіцієнтів ε r (t )
, параметрів e1 (t ) та e2 (t ) , коефіцієнту hp (t ) , були отримані максимальні
результати перепаду тиску в ГОП, ККД трансмісії та годинної витрати палива
зведені в табл. 1.
В результаті моделювання процесу розгону колісного трактору з
ГОМТ, що працюють по схемам «диференціал на вході» та «диференціал на
виході» було з’ясовано, що при використанні законів зміни коефіцієнту ε r (t )
, котрий характеризує положення органу керування подачею палива, який:
– змінюється за період часу [0; 25] с. замість [0; 1] с. спостерігається
збільшення в 1,36 – 1,94 рази перепаду робочого тиску в ГОП dP ; зменшення
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на 8,06 – 9,52 % ККД трансмісії ηТР ; збільшення в 1,12 – 1,49 рази годинної
витрати палива Qn ;
– змінюється за період часу [0; 50] с. замість [0; 1] с., спостерігається
збільшення в 1,62 – 3,55 рази перепаду робочого тиску в ГОП dP ; зменшення
на 22,12 – 25,24 % ККД трансмісії η ТР ; збільшення в 1,38 – 2,04 рази годинної
витрати палива Qn .
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МЕТОДИКА ВРАХУВАННЯ ШУМОВИХ СКЛАДОВИХ
В КМОН-СЕНСОРАХ ЗОБРАЖЕННЯ
Ключові слова / Keywords: системи технічного зору / vision systems,
комплементарний метал-оксид-напівпровідник) / complementary metaloxide-semiconductor, сенсор / sensor, автоматизовані методи проектування /
automated design techniques.
Останнім часом в електроніці широко застосовуються автоматизовані методи проектування на основі використання обчислювальної техніки, спеціального
програмного забезпечення та методів математичного моделювання об’єкта проектування. Слід зазначити, що ефективність автоматизованих методів при проектуванні систем технічного зору (СТЗ) суттєво залежить від точності математичної моделі
сенсора зображення, урахування параметрів та характеристик процесів перетворення оптичного зображення в вихідний електричний відеосигнал, а також просторових
характеристик процесів оброблення оптичного зображення у відповідності режимами роботи сенсора зображення. Визначальними характеристиками СТЗ є чутливість
та роздільна здатність. Фактором, що обмежує ці параметри є наявність шумів у
каналі перетворення оптично зображення в електричний сигнал, які, з одного боку,
пов’язані з квантовою природою оптичного зображення, а з другого боку, шумами
процесу оброблення оптичного сигналу самим сенсором зображення. Ці шуми мас-
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Таблиця 1.
Шуми в КМОН сенсорі зображення

Шуми в КМОН сенсорі зображення:
Флуктуаційні шуми:
• Дробовий
• Скидання(kTc шум)
• Тепловий
• Флікерний(1/f)
• Квантування

Структурні шуми:
• Неоднорідність темнового сигналу
• Неоднорідності фотовідгуку

кують дрібні елементи зображення і тим самим знижують чутливість та роздільну
здатність СТЗ. Таким чином, аналіз та врахування шумових характеристик процесів
оброблення оптичного зображення в сенсорі зображення є дуже важливим питанням при розробці математичної моделі приладів даного типу.

Останнім часом в СТЗ для перетворення оптичного зображення в
електричний відеосигнал використовують КМОН та ПЗЗ – сенсори зображення. Особливий інтерес становлять КМОН сенсори зображення, оскільки
застосування КМОН технології дає можливість реалізувати обробку оптичного сигналу та систему керування режимами роботи сенсора на одному
кристалі. Це досягається завдяки інтегрованим у чіп електричних елементам
підсилення, кіл зчитування, аналого-цифрового перетворювача (АЦП) та
інших елементів оброблення оптичного зображення.. Застосування великої
кількості інтегрованих у кристал електронних компонентів, які задіяні в процесі оброблення оптичного зображення, приводить до створення додаткових
джерел шуму
Шуми в КМОН сенсорах зображення можна поділити на дві основні
групи: часові та структурні [9]. Часові шуми обумовлені випадковим характером розподілу носіїв заряду у часі, що зумовлено властивостями фізичних
процесів, що протікають у пікселі сенсора зображення. До флуктуаційних
шумів можна віднести ті шуми, що є незалежними від структури матриці
і пов’язані із зміною інтенсивності світлового потоку квантів та накопичування зарядів в кожному пікселі фото чутливої матриці сенсора зображення. Структурні шуми носять інший характер, оскільки вони викликані не
флуктуацією носіїв заряду у часі, а неоднорідністю в структурі фото чутливої
матриці сенсора зображення. Слід зазначити, що флуктуаційні і структурні
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шуми по різному оброблюються сенсором зображення і суттєво залежать від
вибору режиму роботи сенсора зображення [2].
У таблиці 1 приведений перелік
основних видів шумів у КМОН сенсорі
зображення:
Джерелами
флуктуаційного
шуму є дробовий шум фотодетектора,
Рис.1 Структура 3T-APS пікселя КМОНшум ланцюга скидання заряду у піксесенсора зображення
лі, тепловий та флікерний шум ланцюга зчитування, шум квантування АЦП.
При низькому рівні освітленості серед флуктуаційних шумів переважає шум
скидання, а при високому рівні освітленості – дробовий. [3]
На рис.1 приведена одна з базових схем реалізації пікселя сенсора зображення – 3T-APS.
Шум скидання (kTC-шум) обумовлений наступними процесами оброблення оптичного зображення. Перед формуванням заряду, що відповідає рівню освітленості та часу накопичення, в кожному пікселі фото чутливої матриці
сенсора зображення необхідно вивести попередній заряд і зарядити бар’єрну
ємність фотодіода. Для цього використовується транзистор скидання Мск [4].
Коли транзистор скидання відкривається, напруга фотодіоду зміщується до
значення Vdd. Але за рахунок теплового шуму при замиканні транзистора Мск
у ланцюгу на детекторі залишається певний рівень напруги, що й обумовлює
шум скидання [6]. Для зменшення цього шуму використовується корельована
подвійна вибірка, що реалізується у пікселі з 4T-APS структурою [5].
Дробовий шум викликаний хаотичною флуктуацією напруг і струмів
відносно їх середнього значення, обумовленої дискретністю носіїв заряду [3].
Дробовий шум фотодетектора складається з дробового шуму темного сигналу та дробового шуму фото генерованих носіїв заряду. Темновий дробовий
шум викликаний дефектами або домішками у компонентах, що викликають
скачки проміжних енергетичних рівнів в забороненій зоні, даючи можливість електронам потрапити в зону провідності [5]. Флуктуація заряду під
дією світла, або шум фотоструму, виникає за рахунок випадкового характеру
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потрапляння фотонів у шар напівпровідника, що викликає коливання напруги на вузлі зчитування [8].
Флікерний та тепловий шум ланцюга зчитування (рис.1) для випадку 3T – APS структури пікселя, що складається з витокового повторювача
Мвп та селекторного транзистора Мсел, необхідно розглядати разом. Тепловий
шум обумовлений тепловим рухом носіїв заряду в резистивній області, наприклад в каналах МОП транзистора, в результаті чого виникає коливання
різниці потенціалів [4]. Флікерний шум, або ж 1/f призводить до коливання провідності на будь-якому контакті: метал-метал, метал-напівпровідник,
і напівпровідник-напівпровідник. Тому, через наявність великої кількості
контактів, у ланцюгу зчитування, він проявляється найбільше [5]. Флікерний
шум обумовлюється флуктуацією рухливості носіїв заряду за рахунок розсіювання на вузлах кристалічної гратки. Основну роль флікерний шум грає на
низьких частотах 1-10 Гц, це пов’язано з тим, що заряди встигають потрапити
у пастки в оксиді. Для боротьби з цим використовують покриваючий шар, за
рахунок якого збільшується відстань між оксидом та напівпровідником [6].
Оскільки при конвертації аналогового вихідного сигналу зчитування
в цифрову форму АЦП має певну кількість дискретних рівнів квантування,
виникає шум квантування. Тобто виникає відхилення відліку вихідного цифрового сигналу від рівня аналогового сигналу, що відповідає кількості детектованих фотонів в пікселях фото чутливої матриці сенсора зображення [8].
Всі перераховані вище шуми викликають флуктуацію сигналу у часі.
Таке визначення досить умовне оскільки зчитування сигналу відбувається
дискретно, кадр за кадром. Вкінці кадру ми отримуємо вихідний сигнал з кожного пікселя, що складається з корисного сигналу та шумової складової. Сенсор зображення оброблює оптичне зображення покадрово. Тому флуктуацію
сигналу треба розглядати не по часу, а від кадру до кадру. Структурні шуми
так само додаються до сигналу пікселя, але викликають відхилення сигналу
не у часу а у просторі. Однак, оскільки матриця має дискретну структуру, то
і флуктуації сигналу, викликані неоднорідністю структури, відбуваються від
пікселя до пікселя фото чутливої матриці.
Структурні шуми можна поділити на ті, що викликають неоднорідності темнового сигналу, та ті що виникають під дією світла. Структурні
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Рис.2. Структура математичної моделі процесу перетворення оптичного зображення
в КМОН- сенсорі з врахуванням шумів приладів даного типу.

шуми викликані неоднорідністю в структурі матриці сенсора зображення,
а саме відхиленнями в розмірах фотодетектора, концентрації легування,
товщині шару діелектрика, а також наявністю дефектів, домішок. Неоднорідність темнового сигналу в основному виникає за рахунок домішок та дефектів, що призводять до виникнення додаткових енергетичних рівнів та
пасток. Неоднорідність фотовідгуку викликана відмінностями у розмірах
потенційної ями фотодетектора та параметрів транзисторів, а саме напруги
насичення [2].
Не дивлячись на відмінність природи часових та структурних шумів,
з позиції відхилення рівня сигналу пікселя сенсора зображення, вони можуть
бути розглянуті, як адитивні. Треба зауважити, що шуми розглядаються незалежними один від одного та незалежними від сигналу.
Оскільки кількість фотонів, що попадають на поверхню пікселя
фото чутливої матриці сенсора зображення є випадковою величиною, то
середню кількість фотонів що досягли поверхні пікселя оцінюємо через
математичне очікування µф, а шуми у сенсорі оцінюємо через їх дисперсію
σ2. Так само розраховуємо середнє значення темнового сигналу µтем та вихідного сигналу µу [2].
З врахуванням шумових складових структура математичної моделі
процесу формування вихідного сигналу сенсора зображення під дією вхідного оптичного сигналу має вигляд, як показано на рис.2, де η – квантова
ефективність, K – коефіцієнт підсилення, σ2ск – дисперсія шуму скидання,
σ2дрт і σ2дрф – дробовий шум темнових та фото генерованих носіїв заряду. Шум
зчитування σ2чт має дві складові σ2T, σ21/f – тепловий шум та флікерний шум
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відповідно. Структурний шум σ2сш включає σ2сшт – неоднорідність темнового сигналу та σ2сшф – неоднорідність фотовідгуку; σ2кв – шум квантування. У
моделі також врахована залежність шумів від величини вхідного сигналу та
температури.
Відношення сигнал шум може бути розраховано, як відношення математичного очікування корисного сигналу до середньо квадратичного відхилення шуму [7]:
(1)

де µу розраховується за формулою (2):
(2)

Оскільки дробовий шум це флуктуація струму чи напруги навколо
середнього значення, що викликана дискретною природою носіїв заряду та
згідно з законами квантової механіки має Пуасонівський закон розподілу, то
дисперсія носіїв заряду дорівнює математичному очікуванню накопичених
електронів [2]:
(3)

де µе = ηµ фт - математичне очікування кількості накопичених електронів у пікселі сенсора зображення під дією світла.
Тоді дисперсія шуму вихідного сигналу з пікселя сенсора зображення
дорівнює:

(4)

З врахуванням формули (2) та (4) відношення сигнал шум дорівнює:
(5)
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Проведений аналіз джерел шуму КМОН- сенсора в процесі оброблення вхідного оптичного зображення дозволяє визначити їх вплив на параметри вихідного сигналу та перейти до кількісної оцінки шумових характеристик приладів даного типу. Представлена модель КМОН- сенсора зображення
враховує основні джерела шумів і дає можливість визначити відношення
«сигнал/шум» на виході сенсора при його рівномірному засвічуванні.
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