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Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
SEKCJA 18. TEChNIKA.(ТехничеСКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИЯ 3. Информатика, вычислительная техника и автоматизация.
 

Юлдашев Бахром Эргашевич 
доцент, старший научный сотрудник, Центр разработки 

программных продуктов и аппаратно – программных комплексов при 
Ташкентском университете информационных технологий

оПТиМаЛЬное ПроеКТироВание СЛожнЫх ТрУБоПроВоДнЫх 
СеТеЙ

Введение. При описании информационно-логической модели 
проектирования трубопроводных систем выделены все основные задачи, возникающие 
в процессе проектирования. Задачи проектирования можно классифицировать 
по содержательному и методологическому признакам. Подобная классификация 
необходима для определения степени важности, уровня работоспособности, место в 
системе и выявления связей с подобными задачами.

обсуждение. В данной статье мы рассматриваем задачу, которая имеет 
определяющий признак формирования выбора схемы.

На выбор схемы трубопроводных сетей оказывают ряд факторов, например:
• Размеры города, особенности его планировки и застройки;
• Плотность населения;
• Количество и характер промышленных потребителей и других объектов;
• Перспективный план развития города;
• Наличие больших естественных и искусственных предприятий.

Как правило, выбор схемы сетей выполняется приблизительно. Инженер-
проектировщик руководствуется вышеперечисленными факторами.
Неравномерность распределения нагрузок, удельный вес нагрузки каждого 
потребителя учитывается только интуитивно.

В результате, качество выбора схемы сетей зависит от опытности 
проектировщика и в сложных случаях вполне возможны и другие решения, которые 
могут отличаться от оптимальных.

Задача ставится таким образом, чтобы в исходной избыточной схеме 
выделить оптимальную подсеть в форме дерева, отвечающую наивыгоднейшей 
трассировки разветвленной сети.

Материалы и методы. Избыточную схему обычно строит проектировщик, 
который, учитывая реальные ограничения на плане города и местности, намечает 
все возможные узлы разветвления и сколь угодно сложные и многочисленные связи 



5

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

между отдельными узлами. Метод должен отбросить ненужные связи, оставив 
оптимальную схему сети.

При построении топологии сети требуется в общем случае минимизация 
функции приведенных затрат на строительство и эксплуатацию сети [3].

Таким образом, для автоматизации научных исследований по 
проектированию и управлению ТС, как средство по оптимальному выбору топологии 
трубопроводных сетей составлена в виде программного обеспечения под названием 
«КОНСТРУКТОР».

Программа представляет собой систему, по которой все операции расчета 
проектируемых газовых сетей выполняются в определенной последовательности 
непрерывно по одной первоначальной информации с выдачей как промежуточных, 
так и конечных результатов. 

Поскольку избыточная схема соответствует многоконтурной неплоской 
сети, нахождение ее наилучшего дерева отвечает решению задачи о наивыгоднейшем 
потокораспределении. Под таким деревом понимается ориентированный граф без 
циклов.

Исходными данными для задачи являются:
1. места расположения источников и потребителей (Рис. 1.);
2. нагрузки потребителей и производительности источников (Рис. 1.);

   

рис.1. Места расположения, нагрузки источников и потребителей
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3. соединяющая их избыточная схема, задаваемая проектировщиком (Рис. 2.);

рис. 2. Принципиальная схема сети поселка «геолог» Самаркандской области
4. все необходимые технико-экономические характеристики сети (Рис. 3.);

рис. 3. Технико-экономические характеристики газовой сети поселка «геолог» 
Самаркандской области

результаты. Результаты расчета  в зависимости от режима течения 
приводятся в таблице (Рис.4-5.).
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рис. 4. результат расчета при ламинарном режиме течения газа по участкам 
поселка «геолог» Самаркандской области

рис. 5. результаты расчета при турбулентном режиме течения газа по участкам 
поселка «геолог» Самаркандской области

Выводы. Таким образом, данный программный продукт можно применять для 
оптимизации функционирования газопроводных сетей и в других малонаселенных 
пунктов, когда сеть имеет сложную лучистую и многокольцевую структуру. 

Программный продукт, составленный на основе предложенной 
концептуальной модели и алгоритма, засвидетельствован Агентством по 
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан под № DGU 01848 от 
20.10.2009, а также участвовал в конкурсе «NEW INTELLECT» в 2010 году и занял 2 
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место в номинации «Самая лучшая программа для ЭВМ». 
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скими процессами // Труды ИК НТЦ «СИТ» АН РУз, Вопросы кибернетики; Тех-
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собственностью»,Т., № 1, 2011
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Информатика, вычислительная техника и автоматизация. 
Балтабекова ж.Т., Калдыбай н.Б., ниял М.

Старший преподаватель, Каспийский государственный университет 
технологии и инжиниринга им.Ш.Есенова, студенты 2 курса

ноВЫе ВозМожноСТи AdoBE FlASh ProFESSIoNAl CS6

Adobe Flash  — мультимедийная платформа компании  Adobe  для создания веб-
приложений или мультимедийных презентаций. Широко используется для создания 
рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах 
видео- и аудиозаписей.
Платформа включает в себя ряд средств разработки, прежде всего  Adobe Flash 
Professional  и  Adobe Flash Builder  (ранее Adobe Flex Builder); а также программу 
для воспроизведения flash-контента — Adobe Flash Player, хотя flash-контент умеют 
воспроизводить и многие плееры сторонних производителей.
 Adobe Flash позволяет работать с векторной, растровой и ограниченно 
с трёхмерной графикой, а также поддерживает двунаправленную потоковую 
трансляцию аудио и видео. Для  КПК  и других мобильных устройств выпущена 
специальная «облегчённая» версия платформы FlashLite, функциональность которой 
ограничена в расчёте на возможности мобильных устройств и их операционных 
систем.
 Стандартным расширением для скомпилированных flash-файлов 
(анимации, игр и интерактивных приложений) является .SWF(Shockwave  Flash 
или SmallWebFormat). Видеоролики в формате Flash представляют собой файлы 
с расширением FLV или F4V (при этом Flash в данном случае используется только 
как контейнер для видеозаписи). Расширение FLA соответствует формату рабочих 
файлов в среде разработки.
 Приложение Adobe® Flash® Professional CS5 — это отраслевой стандарт в 
области создания динамичных интерактивных приложений с возможностью вывода 
на самые различные медиаисточники: персональные компьютеры, мобильные 
устройства и экраны практически любого размера и разрешения.
Новые функции Flash Professional CS5: 

• полный контроль над текстом с типографическим качеством при 
помощи новой среды Text LayoutFramework;

• ускоренное обучение Action® и расширение возможностей для 
творчества благодаря готовым фрагментам кода, вставляемым в проекты. 

• ускорение процесса разработки при помощи улучшенных функций 
редактора Action, включая подсказку по пользовательским классам и автозавершение 
кода. 

• Повышенная производительность при работе с такими 
компонентами AdobeCreativeSuite®, как AdobePhotoshop®, Illustrator®, InDesign® и 
FlashBuilder™.

 FlashBuilder – это основной редактор кода Action для создания 
FlashProfessional.

 Упрощение процессов обработки видео благодаря улучшенной функции 
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предварительного воспроизведения и новому инспектору свойств ключевых точек. 

 Импорт проектов из Photoshop CS5 Extended, Illustrator CS5 и InDesign CS5 в 
приложение Flash Professional – это возможность вдохнуть в них жизнь при помощи 
интерактивных функций. DesignPremium повышает продуктивность работы. 

 Система управления исходным кодом для отслеживания и редактирования 
проектов, а также удобной совместной работы над файлом.

 Унификация графики на экранах практически любого размера, в том числе и 
на iPhone®**, а также улучшенные функции тестирования в AdobeDeviceCentral.

 Создание более реалистичных эффектов обратной кинематики при помощи 
новых атрибутов движения на палитре «Кости».

 Инструмент «Декорирование» с новым набором кистей помогает добавлять 
выразительные эффекты анимации.

 К основным функциям FlashProfessional CS5 относятся: новый механизм для 
работы с текстом, новая панель «Фрагменты кода», улучшенный редактор Action, 
улучшенная интеграция с CreativeSuite, улучшенная работа с видео, объектно-
ориентированная анимация, преобразование 3D-объектов и многие другие 
возможности.

 Adobe® Flash® Professional CS6— это мощная среда для создания анимации 
и мультимедийного контента. Создавайте выразительные интерактивные проекты, 
которые отображаются в превосходном качестве на настольных компьютерах и 
различных устройствах, в том числе планшетных ПК и смартфонах, а также на 
телеэкранах.

Новые функции FlashProfessional CS6
• использование новых расширений совместно с основными 

функциями для работы с анимацией и рисования FlashProfessional для создания 
интерактивного контента HTML. Можно экспортировать элементы java для работы в 
среде с открытым кодом CreateJS.*;

• создание листов спрайтов;
• экспортирование символов и последовательности анимации для 

быстрого создания листов спрайтов, которые позволяют повысить качество и 
производительность игр, а также усовершенствовать рабочие процессы.  

•  использование Stage 3D;
• сверхбыстрый рендеринг благодаря непосредственному 

использованию среды StarlingFramework открытого кода для 2D-контента с 
аппаратным ускорением;

• улучшенные инструменты рисования;
• эффективная и точная разработка графических объектов при 

помощи инструмента SmartShape и мощных дизайнерских инструментов.

объектно-ориентированная анимация
• Можно получить полный контроль над отдельными атрибутами 

анимации, применяя анимационные переходы непосредственно к объектам, а не к 
ключевым кадрам. Также можно легко поменять траекторию движения с помощью 
элементов управления Безье;

• Преобразовать 3D-объекты;
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• Анимировать плоские объекты в трехмерном пространстве с 
помощью превосходных инструментов перемещения и поворота трехмерных 
объектов, позволяющих анимировать их по осям X, Y и Z. 

атрибут «Пружина» инструмента «Кости»
• На палитру «Кости» добавлены новые атрибуты движения для 

создания выразительной и реалистичной анимации. Мощный механизм обработки 
обратной кинематики позволяет создавать реалистичные движения;

• Кисти для инструмента «Декорирование»;
• Инструмент «Декорирование» с полноценным набором кистей 

помогает добавлять выразительные эффекты анимации. Создавайте такие сложные 
объекты, как движущиеся облака или дождь, а также рисуйте стилизованные линии 
или узоры с использованием нескольких объектов.

Простота внедрения видео
• Упрощение процессов внедрения и кодирования видео благодаря 

улучшенной функции предварительного воспроизведения и инспектору свойств 
ключевых точек. Просмотр и воспроизведение компонентов в формате FLV 
непосредственно в монтажной области;

• Поддержка фиксации обратной кинематики;
• Унифицированный интерфейс CreativeSuite;
• Повышение эффективности работы с помощью интуитивной 

стыковки панелей и гибких функций поведения, позволяющих улучшить 
взаимодействие с инструментами во всех версиях AdobeCreativeSuite®;

• Точные средства управления слоями;
• Копирование и вставка слоев в различные файлы и проекты, 

сохраняя структуру важных документов.

Список использованной литературы
1. Г. Миллер. “Сети и мультимедиа”. Издательство “Ноллидж”, 2003 г.
2. Р. Гардиан. “Мультимедия и коммуникация”, Киев, “КГУ-Диалог-Наука”.
3.  Олифер В.Г., Олифер Н.А., «Macromedia Flash CS6» - Издательство «Питер» 2000г.
4. Шафрин Ю. А., Основы компьютерной технологии. – М. АБФ.1997 г.
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ПОД-СЕКЦИЯ 3.Информатика, вычислительная техника и автоматизация

Сакенова Л.Т., аманжолова а.ж., абулкаиров Т.  
Серево-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева

Петропавловск, Казахстан

К ВоПроСУ разраБоТКи инФорМаЦионноЙ СиСТеМЫ По 
УчеТУ КоМПЬЮТерноЙ ТехниКи и КоМПЛеКТУЮЩих В ЦенТре 

оБСЛУжиВаниЯ наСеЛениЯ

В настоящее время, значительно вырос объем и оборот информации во всех 
сферах жизнедеятельности человека: экономической, финансовой, политической. 
Необходимо в достаточной мере автоматизировать процесс ведения документации 
и отчетности по определенным видам деятельности. Для этого создается большое 
количество разнообразных информационных систем позволяющих эффективнее 
обрабатывать, хранить, распределять накопленные данные.  

Информационная система (ИС) представляет собой совокупность 
информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 
программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для 
обработки информации и принятия управленческих решений.

Создание ИС способствует повышению эффективности качества 
управления. Наибольшая эффективность ИС достигается при оптимизации планов 
работ предприятии, фирм и отраслей, быстрой выработке оперативных решений, 
четком маневрировании материальными и финансовыми ресурсами. Успешное 
функционирование человеко - машинных информационных систем и технологии 
определяет качество проектирования.

Именно качественное проектирование обеспечивает создание такой 
системы, которая способна функционировать при постоянном совершенствовании 
ее технических, программных, информационных составляющих, то есть ее 
технологической основы, и расширять спектр реализуемых управленческих функции 
и объектов взаимодействия.

Основополагающие принципами создания ИС являются принцип 
системности, принцип развития, принцип совместимости, принцип стандартизации 
и унификации, принцип эффективности.

Общий вид программы. Существует два поля, где в поле 1 выведен список 
отделений и служб, где имеются материальные активы и средства. В поле 2 имеются 
две вкладки. 

• Вкладка Материальные активы и средства содержит данные по: 
количеству, инвентарному номеру, типу, наименованию, серийному номеру, году 
выпуска, дате ввода в эксплуатацию, материально ответственному лицу, балансовой 
стоимости активов и средств.

• Вкладка Малоценные быстроизнашивающиеся предметы (МБП) 
и материалы содержит данные по: счету, типу МБП, наименованию, году 
выпуска, дате ввода в эксплуатацию, материально ответственному лицу, 
балансовой стоимости активов и средств, количеству, сумме малоценных 
быстроизнашивающиеся предметов и материалов.



13

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

Ввод данных в ИС осуществляется согласно UML-диаграмме в соответствии 
с рисунком 1. 

Рисунок 1. Диаграмма деятельности «Ввод данных»
Программа  также позволяет создавать следующие документы:

- учетная карточка;
- техническая карта ПК;
- инвентарный список активов;
- список невыполненных работ;
- виды и количества проводимых ремонтов и технического обслуживания.
ИС позволяет создавать несколько типов отчетов:
- журнал движения активов;
- ведомости остатков основных средств и нематериальных активов;
- ведомости МБП и материалов;
- документы за период;
- невыполненные работы.

Существует возможность фильтрации данных по документам, 
подразделениям, материальным средствам, типу МБП и материалов, наименованию 
МБП и материалам, номеру документа, наименованию основных средств и 
нематериальных активов. Программа позволяет распечатать отчет, для чего имеется 
кнопка Документ. Для удаления обозначенной строки отчета имеется кнопка Удалить.

Основными  пользователями  программного продукта являются:
- начальник отделения по эксплуатации и обслуживанию компьютерной техники 

имеющий доступ ко всем имеющимся данным с правами администратора;
- старший инженер отделения, осуществляет добавление, удаление, редактирование 

активов;
- техник отделения, просмотр, имеющихся активов, печать накладных, учетных 

карточек.
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 ПОД- СЕКЦИЯ 4. Инновационные технологии.

Кошова В.М. 
кандидат технічних наук, 

Коломієць Т.В. 
магістр, Національний університет харчових технологій, 

решетняк Л.р. 
 кандидат технічних наук, 

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна 

ДинаМіКа ФізіоЛогічних ПоКазниКіВ різних раС ПиВних  
ДріжДжіВ В ПроЦеСі гоЛоВного БроДіннЯ

У пивоварінні застосовують спеціальні раси дріжджів, культивовані у 
певних виробничих умовах, під впливом яких формується тип пива і його якість. Для 
виробництва пива важливе значення мають морфолого-біохімічні та фізіологічні 
властивості дріжджів та умови їх життєдіяльності. [1,2,3]

Головною метою дослідження було підібрати оптимальну концентрацію 
дріжджових клітин та відповідну расу дріжджів для зброджування пшеничного 
пива, дослідити вплив різних рас дріжджів на фізико-хімічні показники бродіння та 
швидкість (динаміку) зброджування.

Для зброджування було взято охмелене 11,0% сусло, виготовлене із суміші 
ячмінного і пшеничного солодів, зброджування якого проводили у лабораторних 
умовах кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства НУХТ.

Для дослідження було обрано три раси пивних дріжджів низового бродіння - 
німецька раса Saflager W 34/70 (сухі), Німецька (рідкі), Датська (рідкі).

Від норми введення дріжджів залежить швидкість бродіння і їхній ріст. При 
дуже високих нормах задачі дріжджів, у пиві з'являється гіркота і неприємний 
аромат, а при низьких - процес головного бродіння затухає. Тому задачею даної 
роботи було підібрати оптимальну дозу і расу дріжджів для зброджування пивного 
сусла, виготовленого із суміші ячмінного і пшеничного солодів і рекомендувати їх 
для мініпивзаводів. При проведенні дослідів вносили дріжджі у концентраціях 0,5-
1,5см на 100 см3 пивного сусла.

Зброджування пивного сусла проводили у лабораторних умовах. Тривалість 
головного бродіння складала 7 діб. Кожної доби (по мірі необхідності) відбиралися 
проби та проводилося їх мікроскопіювання для оцінки кількості брунькуючих, 
мертвих клітин та вмісту глікогену, як резервної речовини. Результати наведені у 
табл. 1 - 3 у процентних співвідношеннях.

Дріжджі, розвиваючись у поживних середовищах без доступу кисню, 
здійснюють зброджування цукру з утворенням етанолу і СО2.

В нормальних умовах вони розмножуються брунькуванням і лише іноді 
спороутворенням. Розмноженню кожної клітини передує ділення клітинного ядра. 
При проведенні досліду спороутворення нами не було виявлено.

Молоді дріжджові клітини в процесі головного бродіння поглинають азотисті 
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сполуки, щоб мати змогу брунькуватися. Вони стають багатші білками, плазма їх стає 
«маслянистою». Такі «білкові дріжджі» мають декілька маленьких вакуолей, каплі 
жиру відсутні, глікогену присутні тільки сліди. [1,3,4]

Здатність дріжджів до розмноження ми визначали за кількістю клітин, 
що брунькуються, які підраховували під мікроскопом у 10 полях зору, а потім 
вираховували середнє значення, і подавали його у відсотках.[2]
Таблиця 1 – Зміна фізіологічних показників Німецької раси в процесі головного бродіння

Д о б а 

головного 

бродіння

Концентрація 

д р і ж д ж і в 

см3/100 см3

Фізіологічні показники
К і л ь к і с т ь 

клітин, що 

брунькуються, 

%

К і л ь к і с т ь 

м е р т в и х 

клітин, %

Кі льк і с ть 

клітин з 

г л і к о г е -

ном,%
3 0,5 42,00 0,66 -

1,0 44,10 0,71 -
1,5 46,50 0,82 -

4 0,5 57,12 0,92 43,13
1,0 59,22 1,20 45,90
1,5 61,13 1,23 48,22

5 0,5 46,00 1,31 55,10
1,0 48,16 1,34 58,12
1,5 49,90 1,37 60,34

6 0,5 30,11 1,35 48,36
1,0 32,67 1,37 51,45
1,5 35,01 1,39 53,55

7 0,5 19,34 1,45 49,11
1,0 23,24 1,49 52,10
1,5 25,12 1,52 54,00

Як видно з табл.1 на п'яту добу головного бродіння припадає найбільший 
приріст біомаси, особливо там, де більша їх концентрація. При концентрації дріжджів 
1,0-1,5 см /100см3 кількість брунькуючих клітин знаходиться в межах 48,16-49,90 %. 
На кінець головного бродіння настає фаза уповільнення росту, яка виникає внаслідок 
скупчення у середовищі метаболітів і зниження концентрації цукрів. Тому кількість 
брунькуючих клітин знизилась до 25,12% при найбільшій концентрації.

Глікоген - головний резервний полісахарид дріжджів. Він відіграє 
важливу роль у перетвореннях вуглеводів і забезпечує можливість тривалого 
росту і розмноження дріжджів у несприятливих умовах. Для збереження своєї 
життєдіяльності в умовах відсутності харчування дріжджова клітина переходить на 
запасне енергетичне джерело, що знаходиться в ній самій, використовуючи глікоген. 
Вгодованість дріжджів ми визначали / шляхом забарвлення розчином Люголя, 
підрахунок робили у 10 полях зору і виражали середнє значення у відсотках. Тому, в 
кінці головного бродіння, кількість клітин з глікогеном зменшується і знаходиться в 
межах 49,11-54,00%. В останній фазі, в фазі затухання росту, діяльність дріжджових 
клітин помірно знижується внаслідок збіднення поживного середовища і накопичення 
в ньому продуктів метаболізму. Клітини відмирають і наступає автоліз.[3]

Для аналізу ми використовували метод забарвлення клітин розчином 
метиленового синього з рН 4,6 за Фініком. Кількість мертвих клітин у всіх зразках 

не перевищує 1,52%, що знаходиться в межах допустимого.
В табл.2 наведено дані, які були отримані в результаті досліджень зміни 
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фізіологічних показників Датської раси в процесі бродіння.

Таблиця 2 – Зміна фізіологічних показників Датської раси в процесі головного 

бродіння

Доба головного 

бродіння

Концен-

трація 

дріжджів 

см3/100 см3

Фізіологічні показники
Кількість 

клітин, що 

брунькуються, 

%

Кількість 

мертвих 

клітин, %

Кількість 

клітин з 

глікогеном,%

2
0,5 40,44 0,55 : -
1,0 42,85 0,70 -
1,5 46,10 0,72 -

4
0,5 56,46 1,2 41,14
1,0 58,23 1,27 44,32
1,5 60,17 1,31 46,18

5
0,5 37,14 1,50 57,37
1,0 38,10 1,63 61,48
1,5 39,22 1,78 68,48

6
0,5 20,43 1,53 49,70
1,0 21,10 1,71 52,71
1,5 21,89 1,79 55,25

7
0,5 16,91 1,65 52,10
1,0 17,22 1,84 53,71
1,5 19,14 1,91 54,25

 З табл. 2 видно, що на четверту добу головного бродіння припадає 
найбільший приріст біомаси, особливо там, де концентрація дріжджів становить 1,0-
1,5 см3 /100см3 ,кількість брунькуючих клітин знаходиться в межах 58,23 -60,17%, а 
на сьому добу кількість клітин, що розмножуються зменшується до 17,22-19,14% при 
концентрації дріжджів 1,0-1,5 см3/100см3. Кількість мертвих клітин у порівнянні з 
Німецькою расою збільшилась на 0,39 % . Найбільший вміст глікогену накопичився у 
клітинах на п'яту добу головного бродіння, а саме велика кількість його знаходиться 
там, де більша концентрація. До кінця головного бродіння його вміст зменшується, 
бо дріжджова клітина переходить на запасне поживне джерело за рахунок збіднення 
поживного середовища.
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Таблиця 3 – Зміна фізіологічних показників раси Saflager W 34/70 в процесі головного 

бродіння

Доба го-

ловного 

бродіння

Концентрація 

дріжджів 

см3/100 см3

Фізіологічні показники
Кількість 

клітин, що 

брунькуються, 

%

Кількість 

мертвих 

клітин, %

Кількість 

клітин з 

глікогеном,%

3
0,5 39,10 0,50 -
1,0 41,09 0,72 -
1,5 43,50 0,75  -

4
0,5 41,12 1,51 43,13
1,0 44,22 1,59 45,90
1,5 45,13 1,63 48,22

5
0,5 33,16 2,1 55,10
1,0 39,87 2,24 58,12
1,5 41,90 2,30 60,34

6
0,5 29,11 2,17 55,36
1,0 36,67 2,26 56,45
1,5 38,01 2,31 58,55

7
0,5 20,34 2,20 49,11
1,0 23,24 2,29 43,10
1,5 26,12 2,37 45,00

 На більшості мініпивзаводів для спрощення процесу розведення дріжджових 
культур і зброджування пивного сусла використовують сухі пивні дріжджі, отримані 
за ксерорезистентною технологією, які в процесі виробництва втрачають більш ніж 
20% своєї активності. Сухі дріжджі стають пилоподібними. Після перших кількох 
генерацій можуть стати пластівцеподібними, але швидко дегенерують, втрачають 
чистоту і підлягають заміні, тому їх використовують одноразово, що призводить до 
збільшення витрат.
З табл.3видно, що найкраще дріжджі розмножуються на четверту добу головного 
бродіння. При концентрації дріжджів 1,0-1,5 см3/100см3 кількість брунькуючих 
клітин знаходиться в межах 44,22- 45,13%, що значно менше у порівнянні з Датською 
та Німецькою расою, а при найменшій концентрації їх кількість становить 41,12%, 
що також значно мало. Кількість мертвих клітин при концентрації 1,5 см3/100см3 
становить 2,37%.
З табл. 1-13 видно, що ріст і розмноження дріжджів в початковий період головного 
бродіння протікають у вигляді подібної кривої росту, яка характерна для багатьох 
мікроорганізмів (рис.1). 
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Рис.1. Крива росту дріжджів рас Saflager W 34/70, Німецької та Датської при 
концентрації 1,0 см3/100 см3.

 В лаг-фазі видимі ознаки розмноження дріжджів відсутні. Тривалість 
цієї фази становить 1-1,5 доби, тому наші дослідження ми починали на 2-гу добу 
головного бродіння. В лаг-фазі ріст клітин найбільш інтенсивний, швидкість 
брунькування найбільш швидка. Саме тут спостерігаться найбільший приріст 
біомаси. Кращу здатність до розмноження проявили дріжджі взяті у концентраціях 
1,0-1,5 см3 . За швидкого розмноження розміри клітин помітно зменшуються. У 
стаціонарній фазі ріст дріжджів повільно зменшується, і до її кінця кількість живих 
клітин залишається без змін. Дріжджові клітини збільшились, бо почалося спиртове 
бродіння, розмноження значно уповільнилось, тому що зменшується кількість 
екстракту і проходить накопичення спирту.
Кількість мертвих клітин не перевищувала  2,37%, що знаходиться в межах 
допустимого. Велика їх кількістьможе спричинити уповільнення бродіння, сприяти 
автолізу і розвитку сторонньої мікрофлори.

Висновки .
1. Найкращими для зброджування пивного сусла є дріжджі рас Німецької та 

Датської.
2. Оптимальною концентрацією дріжджів, для зброджування пивного сусла є 

норма 1,0-1,5 см3 на 100 см3.
3. Найбільша кількість брунькуючи клітин припадає на четверту добу 

головного бродіння.
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иКТ – КоМПеТенТноСТЬ СоВреМенного УчиТеЛЯ

Одной из главных задач  Государственной программы развития образования 
Республики Казахстан   является  ускоренное развитие информационно-
коммуникативных технологий.

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее 
обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на учителя начальных 
классов. Его задача не только научить читать, писать, но и заложить основы 
духовности ребенка, развить его лучшие качества, обучить способам учебной 
деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш быстро меняющийся мир, 
мир переполненный информацией. Научить ребенка работать с информацией, 
научить учиться. Что может быть важнее?

Применение новых информационных технологий в традиционном 
начальном образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших 
школьников с учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность 
творчески работающему учителю расширить спектр способов предъявления учебной 
информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, 
является социально значимым и актуальным [3].

Существует множество программ, электронных учебников, сайтов, 
публикаций, написанных и разработанных для учителей и учителями. Огромное 
количество всевозможных курсов по информационным технологиям предлагают 
свои услуги педагогам. В школу поставляется новое оборудование (компьютеры, 
проекторы, интерактивные доски, пульты, планшеты). Но, к сожалению, приходится 
признать, что не все учителя могут и работают на этом оборудовании. Поэтому наша 
задача -  научить учителей работать и использовать новое оборудование в школах. 
Делать уроки более наглядными и динамичными, более эффективными с точки 
зрения обучения и развития учащихся.  
 Компьютер и интерактивная доска  – всего лишь инструменты, использование 
которых должно органично вписываться в систему обучения, способствовать 
достижению поставленных целей и задач урока. Компьютер и интерактивная 
доска  не  заменяет учителя или учебник, но  коренным образом меняет характер 
педагогической деятельности. Главная методическая проблема преподавания 
смещается от того, «как лучше рассказать материал», к тому, «как лучше показать». 

Усвоение знаний, связанных с большим объёмом цифровой и иной 
конкретной информации, путём активного диалога с персональным компьютером 
более эффективно и интересно для ученика, чем штудирование скучных страниц 
учебника. С помощью обучающих программ ученик может моделировать реальные 
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процессы, а значит – видеть причины и следствия, понимать их смысл. Компьютер 
позволяет устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к 
учёбе – неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, значительными 
пробелами в знаниях. Уровень обученности слабых учеников при этом поднимается, 
не оказываются запущенными и сильные ученики [1]. 

Разнообразные моменты применения информационно-компьютерных 
технологий, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. 
Компьютер может и должен рассматриваться как могущественный рычаг умственного 
развития ребёнка. Однако не факт что использование компьютера на уроке даёт 
возможность овладеть, например, чтением «легко». Лёгких путей нет. Но необходимо 
использовать все возможности для того, чтобы дети учились с интересом, чтобы 
большинство учащихся испытали и осознали притягательные стороны изучаемого 
предмета. Программы MS PowerPoint, MS Excel и использование возможностей 
интерактивных досок (ПО Activstudio,  ПО ActivInspire, ПО SMART Notebook 10) 
стали замечательным подспорьем в моей педагогической деятельности (рис. для 
изложения нового материала, флипчартов для повторения, обобщения и контроля 
знаний с помощью пультов Activote.

Имея в кабинете интерактивную доску Smart Notebook, я смогла разнообразить 
уроки с применением ИКТ. Дети научились передвигать предметы, слова и целые 
предложения, писать и моментально стирать. Smart Notebook позволяет растянуть 
страницу и записать всю нужную информацию, перейти быстро на следующую, а 
можно показать сразу две страницы и сравнить записи. Для тренировки зрительной 
памяти, запоминания орфограмм есть «волшебное перо», с помощью которого 
запись исчезает через несколько секунд. Просмотрел, отвлёкся и не знаешь, что 
надо записать на месте пропуска… Индивидуальная работа у доски выполняется 
с большим удовольствием. Чтобы получить возможность поработать на такой 
доске, детям необходимо активно поработать устно, аккуратно выполнить работу 
в тетради. Равнодушных в классе не оказалось! Рисование на доске, когда можно 
сделать интересную заливку, да еще заставить, с помощью функции «анимация», 
картинку двигаться, вызывает восторг! Такая работа у доски является поощрением 
за успешную работу на уроке, хорошо выполненное домашнее задание и т.п. 

Учителя, у которых в кабинетах живет интерактивная доска, стараются все 
больше и больше удивлять не только своих учеников и коллег, но и себя. Освоив 
один интереснейший прием, хочется овладеть другим, придумать свой. Но увы, 
это происходит не со всеми, хотя потенцал творческий в каждом учителе заложен 
[4].  Может быть кто-то своевременно не получил необходимой помощи, не увидел 
какой-то нужной для работы зацепки или уже заранее был напуган несведующими 
в этом вопросе коллегами. Поэтому, в первую очередь необходимо знакомиться с 
опытом коллег, которые уже давно и эффективно применяют в работе возможности 
интерактивной доски.

Продолжением урока является внеурочная деятельность, различные ее 
формы, где ИКТ нашли самое широкое применение. Компьютер объединил учителя, 
учеников, родителей. Проведение классных часов, внеклассных мероприятий – 
конкурсов, викторин, родительских собраний также не обходится без использования 
компьютера. Родители стали активными участниками образовательного процесса. 
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Они помогают в создании компьютерных презентаций по различной тематике [2].

Рекомендую использовать детские презентации на уроке. Они  многократно 
повышает мотивацию детей, особенно авторов материалов. В данном случае 
ученик выполняет роль учителя, комментируя не только содержание собственной 
презентации, но и объясняя, аргументируя использование тех или иных возможностей 
PowerPoint. После просмотра ребята задают уточняющие вопросы по содержанию, 
дают советы по оформлению и использованию эффектов анимации. Это помогает 
ребятам не только усвоить материал урока, но и научиться разрабатывать простейшие 
мультимедийные продукты. Можно выпускать классную газету "Веселые ребята" 
– один из самых трудоемких проектов, требующий владения сразу несколькими 
компьютерными программами: Word (тексты), Paint (иллюстрации) Publisher 
(верстка) и техникой (цифровой фотоаппарат, видоекамера, сканер и пр.)  Ребята, 
занимающиеся выпуском газеты, осваивают навыки коллективного журналистского 
труда. Это развивает их творческие и организаторские способности, обучает 
культуре общения, способствует воспитанию в растущем ребенке толерантности, 
активной жизненной позиции, формирует положительный взгляд на мир. В ходе 
работы над газетной статьей дети развивают устную и письменную речь, осваивают 
навыки диалога, интервьюирования, овладевают навыками работы с компьютером. 
Кинематограф в Movie Maker! Делайте  самостоятельно небольшие фильмы о себе, о 
своих каникулах, о своей семье.

 ИКТ в начальной школе - это совместное творчество учителя и ученика.
Но обязательно нужно учитывать здоровьесберегающие условия 

обучения учащихся и рационально использовать компьютерные технологии в 
комплексе с традиционными методами обучения. Следует отметить, что время на 
предварительную подготовку учителя при использовании ИКТ на первом этапе, 
несомненно, увеличивается, однако постепенно накапливается методическая база, 
что значительно облегчает эту подготовку в дальнейшем. Мы глубоко убеждены, что 
современный учитель должен в полной мере использовать те возможности, которые 
нам предоставляют современные компьютерные технологии, чтобы повысить 
эффективность педагогической деятельности.
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 ПОД- СЕКЦИЯ 5. Металлургия и энергетика.
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ДоСЛіДженнЯ ВПЛиВУ ТриВаЛоСТі ТеПЛоВих наВанТаженЬ на 
ВиБір оБЛаДнаннЯ ДЛЯ БіВаЛенТних СиСТеМ ТеПЛоПоСТачаннЯ

Енергетична доцільність використання теплонасосних технологій доводиться 
як багатьма науковими дослідженнями [1, 2], так і досвідом експлуатації мільйонів 
теплонасосних установок у багатьох країнах світу. В Україні сьогодні відбувається 
значне відставання у розповсюдженні теплових насосів від розвинених країн світу. 

Задачею даного дослідження є вивчення впливу теплових навантажень на 
енергетичну та економічну ефективність роботи теплового насосу у бівалентній 
системі опалення. Використання додаткового джерела теплоти для покриття пікових 
навантажень та зменшення капітальних витрат на побудову системи є звичайною 
практикою для систем теплопостачання з теплонасосними технологіями. З метою 
отримання раціонального технічного рішення щодо вибору складу та потужності 
джерел теплоти такої бівалентної системи потрібно провести дослідження залежності 
капітальних та експлуатаційних витрат в умовах реальних теплових навантажень. 
При цьому необхідно врахувати як можливості керування режимом роботи 
теплонасосного обладнання, так і характерні реальні навантаження, що відповідають 
різним кліматичним зонам.

На даний момент методика визначення потужності джерела теплоти для 
систем теплопостачання базується на розрахункових температурах для конкретної 
місцевості[3]. Проте, проведений аналіз для різних кліматичних зон України вказує 
на те, що загальна тривалість пікових навантажень протягом опалювального сезону 
не перевищує 6% часу (рис.1). А це означає, що близько 95% часу потужності 
опалювальної системи будуть використовуватися неповною мірою. 
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рис. 1. розподіл температур оточуючого середовища протягом опалювального 
сезону

Київ – І кліматична зона, Дніпропетровськ – ІІ кліматична зона,

Одеса – ІІІ кліматична зона, Ялта –ІV кліматична зона

Тому постає питання щодо визначення раціонального співвідношення між 
потужностями основного джерела теплової енергії – теплового насоса, та допоміжного 
джерела, що буде забезпечувати покриття пікових навантажень і працювати на 
традиційному паливі. Оскільки найпоширенішим енергетичним ресурсом, що 
використовується для опалення, є природний газ, то в якості допоміжного джерела 
тепла буде розглядатися газовий котел.

Пропонується визначати оптимальне співвідношення потужностей джерел 
теплової енергії за сумою капітальних витрат на створення опалювальної системи 
та експлуатаційних витрат на роботу цієї системи протягом опалювального сезону.

З урахуванням існуючих цін на природний газ та електричну енергію дешевше 
виробляти тепло за допомогою теплового насоса, ніж використовуючи газовий котел, 
при величині коефіцієнта трансформації теплоти (СОР) насосу більшому за 1,7.

Аналіз енергетичних характеристик сучасних теплових насосів показав, 
що на всьому діапазоні робочих температур величина СОР перевищує критичне 
значення (рис.2), проте зі зниженням температури низькопотенційного джерела 
тепла різко знижується вихідна потужність теплового насоса. А це означає, що при 
виборі потужності теплового насоса, скажімо, за енергетичною потребою системи 
опалення при температурі зовнішнього повітря рівній -15 °С, вже при -10 °С 
отримаємо значний запас теплової потужності, який не буде використовуватися.
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рис. 2. енергетичні характеристики теплового насоса
Для різних кліматичних зон України для урахування впливу зміни  

температури протягом опалювального сезону були промодельовані експлуатаційні 
витрати системи опалення залежно від потужності теплового насосу у складі системи. 
Приклад отриманих залежностей наведено на рис. 3. Зроблено висновки про те, 
що оптимальна потужність насосу в складі системи теплопостачання залежить від 
характеру розподілу температур навколишнього середовища: у Києві (кліматична 
зона I) витрати є мінімальними при потужності теплового насосу 50% від потужності 
системи теплопостачання, у Дніпропетровську (зона II) та Ялті (зона IV) – при 
потужності 90 - 100%, в Одесі (зона III) – при потужності 80%.
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рис. 3. залежності експлуатаційних витрат системою опалення 
залежно від потужності теплового насосу та кліматичної зони
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При визначенні оптимального співвідношення потужностей основного та 
допоміжного джерел тепла у системі опалення доцільно також враховувати капітальні 
витрати, а передусім вартість теплового насосу та газового котла.

Для врахування вартостей котла та теплового насоса були проведені 
дослідження українського ринку вітчизняного та імпортного енергетичного 
обладнання [4, 5]. Були знайдені лінійні математичні залежності, що дозволяють 
оцінити середні вартості даного обладнання та промоделювати сумарні капітальні 
витрати при різному співвідношенні потужностей джерел тепла.

Так, середня вартість газового котла може бути розрахована за залежністю 

,

де Q – теплова потужність, кВт;

а вартість теплового насоса

.

Очевидно, що вартість теплового насоса суттєво більша за вартість газового 
котла, через це потрібно шукати компроміс між ціною отриманого тепла та вартістю 
самої системи опалення. Тому виникла потреба промоделювати вартість опалення за 
опалювальний сезон за даними фактичних температур при різному співвідношенні 
потужностей джерел тепла та при різній розрахунковій потужності системи опалення. 

Оскільки більшість виробників теплових насосів у паспорті до виробу 
вказують можливість роботи пристрою з температурою конденсації хладагенту 
вищій за -20 °С, а для активного теплообміну тепловий напір у випарнику повинен 
бути не меншим за 4 °С, то за базову величину потужності теплового насосу 
прийнята його потужність при температурі оточуючого повітря -15 °С. Моделювання 
проводилося убік зменшення потужності теплового насоса та її заміщення за 
допомогою газового котла. При цьому потужність котла визначалася, виходячи 
з розрахункової температури для системи опалення у конкретній місцевості. 
Таким чином, були знайдені вартості опалення протягом сезону при різному 
співвідношенні потужностей теплового насосу та газового котла,  а також капітальні 
витрати на спорудження відповідної опалювальної системи. Графічні залежності 
для експлуатаційних та капітальних витрат на прикладі І кліматичної зони України 
представлені на рис. 4.
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Оскільки експлуатаційні витрати носять регулярний характер, а капітальні 
– разовий, то для їх зіставлення були розраховані експлуатаційні витрати протягом 
проектного терміну використання системи опалення, прийнятого рівним 10 рокам. 
Графік сумарних витрат має мінімум при потужності теплового насосу близько 50% 
загальної потужності системи опалення, її достатньо для опалення при температурах 
вищих за -2 °С. За графіком тривалостей температур (рис. 1) визначаємо, що тепловий 
насос цілком забезпечуватиме потреби системи опалення у обраній кліматичній зоні 
протягом 60-65% часу. Характер залежності сумарних витрат залишиться таким 
самим при зміні потужності бінарної системи опалення.
 Таким чином, було визначено раціональне співвідношення потужностей 
теплового насоса та газового котла у бівалентній системі теплопостачання. На 
нього впливає головним чином величина теплових навантажень та їх тривалість у 
конкретній місцевості. Так, для міста Київ, де розрахункова температура становить 
-21°С, раціональне співвідношення потужностей складає близько 50/50%, тобто 
знаючи розрахункову потужність об’єкта у разі застосування бівалентної схеми 
теплопостачання з тепловим насосом та газовим котлом потрібно обирати тепловий 
насос на половину розрахункової потужності, а решту становитиме потужність 
котла.

Висновки
У даній роботі розглянуто вплив величини теплових навантажень та їх 

тривалості на раціональне співвідношення потужностей основного та допоміжного 
джерел тепла у бівалентній системі теплопостачання. 
 В результаті дослідження ринку вітчизняної та імпортованої енергетичної 
продукції були отримані математичні залежності, що дозволили моделювати 
капітальні витрати при різному співвідношенні потужностей джерел тепла у системі 
теплопостачання.
 Основним критерієм визначення оптимального співвідношення потужностей 
джерел тепла було прийнято суму капітальних витрат на систему теплопостачання 
та вартість отриманого тепла протягом проектного строку експлуатації системи, 
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прийнятого рівним 10 рокам.
 Для різних кліматичних зон України були промодельовані експлуатаційні 
витрати системи опалення залежно від потужності теплового насосу у складі системи. 
Зроблено висновки про те, що оптимальна потужність насосу в складі системи 
теплопостачання залежить від характеру розподілу температур навколишнього 
середовища.
 Результати моделювання показали, що для кліматичних умов міста Київ 
раціонально вибирати тепловий насос на половину розрахункової потужності 
об’єкта. А іншу половину покривати за допомогою газового котла. Економія коштів 
порівняно з моновалентною системою з одним газовим котлом протягом терміну 
експлуатації системи складе до 25%.
 Алгоритм визначення раціонального співвідношення потужностей 
джерел тепла у бівалентних системах є універсальним і може бути застосований 
для визначення раціонального співвідношення потужностей як для інших міст та 
кліматичних умов, так і для іншого складу бівалентних систем, таких як тепловий 
насос та твердопаливний котел на вугільних брикетах, дровах, пелетах тощо. 
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 ПОД- СЕКЦИЯ 11. Технологии продовольственных товаров.

арпуль о.В.
кандидат технічних наук,

Ворона о.П.
Національний університет харчових технологій, Київ

ВиКориСТаннЯ інноВаЦіЙних ТехноЛогіЙ В ПригоТУВанні 
низЬКоКаЛоріЙних СТраВ

Питання щодо здорового харчування стоять сьогодні у центрі уваги 
науковців. У період науково-технічного прогресу у зв'язку зі зміненими умовами 
праці та побуту, з’являються проблеми, що пов’язані з надлишковим і нераціональним 
споживанням їжі та малорухомим способом життя. Серед працездатного населення 
України ожиріння виявляють майже в 30% випадків, а надмірну масу тіла має кожний 
четвертий мешканець. Тому для покращення загального стану здоров’я населення, 
потрібно розробляти і впроваджувати у загальне споживання низькокалорійні страви 
зі змодельованим хімічним складом. А для забезпечення збереження поживних 
речовин у готовому продукті необхідно застосовувати інноваційні методи кулінарного 
обробляння і приготування страв, наприклад сферифікацію.

Техніка сферифікації була винайдена Ферраном Адріа в 2003 році, за 
допомогою сферифікації виробляються сфери різної текстури і консистенції. Дані 
сфери мають тонку оболонку і наповнені оригінальною рідиною. Відомо два основні 
види сферифікації – основна і зворотня. Основна сферифікація забезпечує отримання 
сфер з дуже тонкою мембраною, що майже невідчутно при вживанні. Недоліком є те, 
що коли сфера видаляється з ванни із кальцієм, процес желювання продовжується 
навіть після промивання сфери водою та згортання не відбувається, якщо рідини 
мають високу кислотність [1].

За практичного випробовування даної техніки нами було створено декілька 
страв: страва № 1 – Осіння фантазія (рис. 1.); страва № 2 – Салат грибний (рис. 2.); 
страва № 3 – Закуска особлива (рис. 3.). 

До складу яких входило: страва № 1 – гарбуз, морква, яблука, а також кілька 
шматочків солодких сухариків для подачі; страва № 2 – горошок зелений

Рисунок 1 – Осіння 
фантазія

Рисунок 2 – Салат 
грибний

Рисунок 3 – Закуска 
особлива
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консервований, свіжі шампіньйони, цибуля та бульйон, для подачі використовується 
цвітна капуста, шматочок томату та горох; страва № 3 – свіжі шампіньйони, вершки 
20%, квасоля консервована, цибуля, бульйон, подають зі скоринкою підсмаженого 
хлібу та прикрашають петрушкою. 

Спосіб приготування страв було здійснено за методикою основної 
сферифікації [2].  

На основі результатів експериментальних досліджень, нами було визначено 
вміст поживних речовин у даних стравах та порівняння його із задоволенням добової 
потреби людини (рис. 4).

На рис. 4. а), видно, що страва №1 є низькокалорійною, так як калорійність 
даної страви становить лише 1,7 % від добової потреби людини.

а)

Дана страва багата на провітамін β-каротин, вітаміни А та С, харчові волокна (слід 
зазначити, що харчова цінність якої визначається не тільки хімічним складом вхідної 
сировини, а й присутністю харчової добавки альгінату натрію, яка була вико ристана для 
загущення пюре, відомо, що альгінат натрію є джерелом харчових волокон (77,2 г/100 г 
добавки), які поліпшують перистальтику кишечнику [3]).
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б)

в)
Рисунок 4 – Задоволення добової потреби

споживача у поживних речовинах за рахунок: 
а) – страви № 1; б) – страви № 2; в) – страви № 3, %

Порівняльна діаграма страви № 2 (рис. 4. б) також свідчить про те, що страва 
є низькокалорійною (2,4% від добової потреби) та збага ченою харчовими волокнами, 
мінеральними речовинами (К, Р, Fe) та вітамінами В2, РР.

Страва № 3 (рис. 4. в) багата харчовими волокнами, Na, К, P, Fe, які задовольняють 
добову потребу більше ніж на 10 %. Та низька калорійність (5,7% добової потреби 
людини), яку також можна вважати низькокалорійною.

Проведені дослідження підтверджують, що розроблені страви з вико рис-
танням сферифікації, є низько кало рій ними, з підвищеним вмістом окремих поживних 
речовин та можуть бути використані у дієтичному харчуванні для покращення 
загального стану здоров’я населення. А у поєднанні з інноваційним методом 
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приготування, сприятиме отриманню естетичного задоволення та гарантуватиме 
приємну несподіванку від вживання страв.

Література:
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чаСТоТна заЛежніСТЬ ВиМірЮВаннЯ чУТЛиВоСТі оПоріВ 
БезеЛеКТроДниМ МеТоДоМ

Дослідження властивостей водних розчинів електролітів в широкому 
інтервалі концентрацій представляє великий інтерес, як для практики, так і для 
розвитку теоретичних уявлень [1,2].

Метою даного дослідження є збільшення діапазону вимірювання опорів 
рідин у капілярному соленоїді безелектродним методом [3] 

Перед дослідженням рідини в капілярному соленоїді вимірюють 
добротність пристрою за відсутності рідини в капілярі: 

, (формула 1)

а також хвильовий опір: 

, (формула 2)

настроївши вимірювач добротності ВМ-560 на резонансну частоту: 

, (формула 3)

оптимальну резонансну частоту обирають шляхом зміни ємності С1 
коливального контуру.

Для збільшення чутливості методу та розширення діапазону вимірювань 
опорів проведено теоретичний розрахунок та побудовані графічні залежності стуму 
коливального контуру для різних питомих опорів рідин від частоти внутрішнього 
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генератора. Розрахунок проведений для резонансних частот f0=1МГц та f0=10МГц.

Таблиця 1

Вплив частоти на струм коливального контуру для різних активних 
опорів

Вплив частоти на активний опір коливального контуру описується 
рівнянням:

. (формула 4)
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При резонансі активний опір коливального контуру:

. (формула 5)

. (формула 6)

Оскільки добротність:

, (формула 7)
де 

, (формула 8)
підставляючи R1

*
 у (ф. 6) отримаємо формулу для визначення 

максимального значення струму:

. (формула 9)
Звідси добротність коливального контуру:

. (формула 10)
На основі даного рівняння отримано графічні частотні залежності струму 

коливального контуру для різних активних опорів (рис. 1), у координатах (у – І, мА; 
х – f0, МГц ) на двох резонансних частотах: а – при частоті внутрішнього генератора 
f0=1МГц; б – при частоті внутрішнього генератора f0=10МГц.

При зростанні резонансної частоти активний опір коливального контуру 
зменшується при одному і тому ж значенні добротності коливального контуру.
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рисунок 1 
На основі проведених теоретичних розрахунків та приведених графічних 

частотних залежностей можна зробити висновок про доцільність використання 
даного методу для вимірювання широкого діапазону опорів рідин та очевидну 
перспективу його використання в різних сферах виробництва для визначення 
невідомих рідин, який може замінити традиційні хімічні та фізичні методи аналізу 
рідин.
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ПОД- СЕКЦИЯ 16. Электротехника.
Плотников М.П.

аспирант ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет»

наПрЯжение По ДВУхЦеПноЙ Линии ЭЛеКТроПереДачи

На территории Российской Федерации для передачи электрической энергии 
потребителям нередко используются двухцепные ЛЭП большой протяженности. 
Электрическая энергия характеризуется следующими показателями качества: 
несимметрией, несинусоидальностью,  отклонениями и колебаниями напряжений 
и токов и т.д. [1]. Интерес представляет распределение напряжения по двухцепным 
ЛЭП в условиях пониженного качества электрической энергии.

Целью данной работы является выявление законов различий в распределении 
напряжения по двухцепной ЛЭП шестипроводного исполнения с одноцепной ЛЭП 
трехпроводного исполнения.  

Распределение напряжения по трехпроводной ЛЭП обеспечивается тремя 
парами волн электромагнитного поля тремя падающими и тремя отраженными 
волнами. В процессе передачи электрической энергии происходит наложение трех пар 
волн в каждой линии электропередачи. В процессе передачи электрической энергии 
по двухцепной ЛЭП шестипроводного исполнения происходит наложение шести 
падающих и шести отраженных волн электромагнитного поля, что соответственно 
должно привести к быстрому изменению периода волны [2].
Так как напряжение и ток являются функциями времени и расстояния ЛЭП, то в 
модели необходимо  использовать частные производные. 

Так, если в выделенный участок ЛЭП длиной dl входит ток ni , то выходит из этого 

участка в тот же момент времени измененный по величине ток ; если на 

входе выделенного участка напряжение определяется величиной nu , то в тот же

 момент времени на выходе напряжение определяется величиной   [3].

Выражение для тока в фазе /A  первой цепи будет, имеет вид:

     ;               (1)

где ,  - емкостные «токи утечки» по 
соответствующим электромагнитным связям. 

Напряжение в фазе /A  для первой цепи:
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;                            (2)

где nAR /0  - погонное активное сопротивление провода; nAL /0  - погонное 

индуктивное сопротивление провода; nBAM //0 , nACM //0 , nAAM ///0 , nBAM ///0 , 

nACM ///0  - количественная оценка индуктивных связей между проводами [3] .

Совместное решение этих уравнений определит законы изменения напряжения и 
тока вдоль однородного участка шестипроводной ЛЭП.

В частности, для фазы /A , первой цепи уравнение напряжения  примет следующий 
вид:

       ;    (3)

где ,  , , ncAZ 4/ , ,  - собственные волновые 

сопротивления в фазе /Α ; n1γ , n2γ , n3γ , n4γ , n5γ , n6γ  - постоянные 
распространения электромагнитной волны по однородному участку двухцепной 
шестипроводной ЛЭП на частоте n-ой гармонической составляющей.

Для синусоидального тока и напряжения комплексное действующее значение 
можно записать в показательной, тригонометрической и алгебраической форме. В 
частности для фазы /Α :

                        .   (4)

В данной работе будем рассматривать ЛЭП в виде участков элементарной 
протяженности.
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Для примера рассмотрим двухцепную ЛЭП шестипроводного исполнения  и 
одноцепную ЛЭП. Каждая ЛЭП выполнена проводом марки АС-95/16 с линейным 
напряжением в начале ЛЭП 37500 В. Фазное напряжение в начале ЛЭП равно 20207 
В. Сила тока в начале каждой ЛЭП равна 100 А. 
По формуле 3 был произведен расчет напряжения прямой последовательности, где 

и  ,   на частоте 50 Гц для одноцепной ЛЭП. По полученным 
результатам была построена графическая зависимость напряжения от расстояния, 
представленная на рис. 1.

Рис. 1. Распределение напряжения на частоте 50 Гц для одноцепной ЛЭП

Из рис. 1 видно, что длина волны в данном случае составляет 5800 км. 
Максимальный экстремум напряжения наблюдается при расстоянии равном 
1500 км,  и напряжение равно 75000 В. Минимальный экстремум наблюдается 
при расстоянии 3000 км и напряжение равно 20000 В. Данный график также 
иллюстрирует длину волны однопроводной ЛЭП равной 6000 км.
По формуле 3 был произведен расчет напряжения прямой последовательности, 

где 020207 jeU ⋅=
•

и  20100 jeI −
•

⋅= ,   на частоте 50 Гц для двухцепной ЛЭП. По 
полученным результатам была построена графическая зависимость напряжения от 
расстояния, представленная на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение напряжения на частоте 50 Гц для двухцепной ЛЭП 

Из рис. 2 видно, что длина волны в данном случае составляет 280 км. 
Максимальный экстремум напряжения наблюдается при расстоянии равном 170 км 
и составляет 65000 В. Минимальный экстремум наблюдается при расстоянии 220 км 
и составляет 5000 В. 

Данные графики были представлены для идеализированной модели.

Выводы
1. Построена схема замещения для однородного участка двухцепной ЛЭП;
2. Математическая модель, характеризующая изменение закона напряжения 

вдоль однородного участка шестипроводной ЛЭП, позволяет рассчитать 
распределение напряжения на частоте n-ой гармонической составляющей по 
двухцепной ЛЭП. Полученная математическая модель может быть использована в 
инженерных расчетах.

3. Длина волны зависит от параметров линии. Чем число линий больше, тем 
меньше длина волны, так как происходит наложение электромагнитных волн;

4. Для реальной ЛЭП необходимо разбивать ЛЭП на однородные участки и 
рассматривать их используя теорию многополюсников.
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