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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ УЧЕТА 
УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА.  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Область применения компьютерных программ не нуждается в рекламе. 
Компьютерные сети объединяют людей во всем мире, позволяя обмениваться инфор-
мацией с высокой скоростью. На сегодняшний день известен опыт электронного до-
кументооборота в российских вузах. Так, например, в Нижегородском государствен-
ном техническом университете в 2006 году началось создание системы электронного 
документооборота [5]. Документооборот построен на базе комплексной системы 
электронного документооборота CompanyMedia – программного обеспечения, раз-
работанного компанией «ИнтерТраст» (г. Москва). Но на официальном сайте этого 
вуза отсутствует информация о наличии и работе с электронным продуктом, который 
предполагает автоматизацию не документооборота, а контроля за учебным процес-
сом (возможно, этого и не требует сам формат информации сайта). Выбор этого вуза 
в качестве примера обусловлен наличием официальной информации в сети Интер-
нет посредством наиболее передовой поисковой системы Google.

Актуальность нашей статьи, которая носит несколько описательный харак-
тер, определяется недостаточной разработанностью компьютерных программ контр-
оля, сопровождающего процесс обучения в вузе и имеет цель постановки проблемы. 
Речь идет прежде всего о необходимости разработки эффективной компьютерной 
программы по учету данных по балльно-рейтинговой системе.

Вопросы, связанные с автоматизацией учебного процесса, а главное – уче-
та учебной активности студента обсуждаются на форуме Moodle [2]. Учет балльно-
рейтинговой системы в Moodle требует значительных финансовых затрат (за 4 года – 
100  млн. руб.  – это опыт Международного банковского института, Россия) [4], 
значительная часть из которых идет на переподготовку преподавателей.

Недостатки балльно-рейтинговой системы в Moodle:
1. некомпактность, многомодульность: программа содержит большое коли-

чество модулей, например, «Журнал оценок», «Учет посещаемости», «Ве-
домости» и др.

2. невозможность комментария (количество пропусков занятий студента-
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ми, иные особые обстоятельства) в некоторых модулях
3. невозможно увидеть все результаты работы студента на одной форме (по-

сещаемость, баллы по видам учебной деятельности, общая сумма баллов, 
экзаменационная оценка)

4. ввод необходимой информации многими должностными лицами (про-
грамма автоматически не суммирует итоговые баллы студента)

5. нет автоматических настроек «курсов» (название дисциплины вводится 
вручную)  

Ниже представлен пример модуля «Общий отчет» в «Балльно-рейтинговой 
системе» Moodle (рис. 1):

Существуют несколько программ, которые служат автоматизации учебного 
процесса. В частности, компьютерная программа «Учет студентов – Учебный отдел» 
(разработчик – Общество с ограниченной ответственностью «Станс» в городе Санкт-
Петербург, Россия) [1]. Программа включает в себя форму учета учебного рейтинга 
студентов, но лишь суммарную часть. Данные вводятся вручную. 

Достоинства программы:
1. Гибкая система фильтрации учащихся и преподавательского состава;
2. Генерация отчетов для приемной комиссии, деканата и отдела кадров в 

формате Microsoft Excel;

Рисунок 1. «Модуль «Итоговая успеваемость» в Moodle». 



7

Inżynieria i technologia. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka

3. Печать дипломов, приложений к дипломам и академических справок;
4. Возможность редактирования базовых шаблонов и добавления пользова-

тельских отчетов;
5. Импорт и экспорт всей или части базы данных;
6. Многопользовательская работа с разграничением прав доступа.
Недостатки программы:
Громоздкий и неудобный интерфейс. Ниже представлены примеры (рис. 2, рис. 3).
Программа «Учет студентов – Учебный отдел», имеет сложный, громозд-

кий интерфейс и без специального обучающего курса, включающего кроме Ру-
ководства пользователя «Видеоурок», освоить данную программу неопытному 
или начинающему пользователю практически невозможно. Между тем, пре-
подаватели, на которых ориентирована программа, не должны иметь навыков 
программиста.

Компьютерная программа «Учебный учет» (автор П.С. Батищев) [3].
Достоинства программы:
1. Программа надежна в работе, так как в программе имеются механизмы 

надежного хранения и резервного копирования данных;
2. Программа настраиваема  – Вы можете корректировать шаблоны доку-

ментов в Word, создавать свои шаблоны, расширяя тем самым возмож-

Рисунок 2. «Громоздкий интерфейс программы «Учет студентов – Учебный отдел». 
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ности программы;
3. Программа динамично развивается – постоянно улучшается и дорабатывается 

по Вашим предложениям, производится обновление версий.
Недостатки программы:
1. Импорт расписания занятий можно сделать только при помощи 

программы «Экспресс-расписание».
2. Импорт данных в форму балльно-рейтинговой системы идет через про-

грамму «Экспресс-расписание» и проставляется только суммарный балл 
студента (рис. 4).

Таким образом, существует проблема автоматизации учебного процесса, 
решение которой должно, на наш взгляд, отвечать следующим задачам: формиро-
вание единой интерактивной базы данных на сервере учебного заведения (инфор-
мация преподавателей); написание программы-приложения «Клиент», функция ко-
торой осуществить кодированный доступ к базе данных фактических показателей 
рейтинга студентов (семестр, год, весь период обучения) в группах; на факультете; 
институте (университете). При этом, следует предусмотреть разделение прав при ра-
боте с компьютерной программой по балльно-рейтинговой системе: гость (студент, 
родители) – просмотр; преподаватель (просмотр и ежедневное внесение данных по 
результатам занятий в свой раздел – «Учебная дисциплина»); администратор (пред-

Рисунок 3. «Неудобный интерфейс программы «Учет студентов – Учебный отдел». 
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ставитель администрации института, общественной организации с правом внесения 
изменений, авторизации); а также возможности более широкого использования ком-
пьютерной программы.

Литература
1. Антонов Ю. Компьютерная программа «Учет студентов – Учебный отдел», 2.40 // 

soft.mail.ru/program/uchet-studentov—-uchebnyy-otdel; http://www.ocstans.ru
2. Балльно-рейтинговая система в Мoodle // moodle.org/mod/forum/discuss.

php?d=139522
3. Батищев П.С. Компьютерная программа «Учебный учет» // psbatishev.narod.ru
4. Вузы разводят Moodle // dp.ru/a/2010/03/10/VUZi_razvodjat_Moodle/
5. Электронный документооборот для вуза. Нижегородский государственный тех-

нический университет // http://www.intertrust.ru/cmedia/news_sed/240/

Рисунок 4. «Импорт данных при помощи программы «Экспресс-расписание». 
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Информатика, вычислительная техника и автоматизация.
Федотова М.А.

Кировоградский национальный  
технический университет

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЕ  
РОБАСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

 АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ ОБЪЕКТОМ

Аннотация. В данной работе показаны основные этапы исследования ро-
бастной стойкости замкнутой системы, которая предназначена для управления 
процессами теплообмена в многомерном объекте, параметры которого в процессе 
эксплуатации могут меняться.

Ключевые слова. Система автоматического управления (САУ), многомерный 
объект, матрица передаточных функций (МПФ), замкнутая САУ, робастная стой-
кость, полиномы Харитонова, граничный коэффициент.

Вступление. Так получается, что в процессе работы не всегда можно га-
рантировать то, что параметры модели объекта будут оставаться постоянными на 
протяжении долгого времени его эксплуатации. Поэтому при синтезе САУ таким 
объектом нужно предусмотреть эту проблему, для этого и оценивают стойкость за-
мкнутой системы в конкретном диапазоне изменения коэффициентов объекта.

Анализ публикаций. Одним из методов исследования робастной устойчи-
вости замкнутых систем является теорема Харитонова [1], которая применяется, 
главным образом к одномерным системам [2, 3]. Для многомерных САУ использо-
вание данной теоремы будет иметь некоторые особенности.

Постановка задачи. Пусть замкнутая САУ, рассчитана на основе номи-
нальной (невозмущённой) многомерной модели объекта, описывается матрицей 

min_ noFu , а на основе параметрически-возмущённой (что бывает в процессе 
эксплуатирования) модели объекта – 10_Fu . Тогда нужно оценить робастную стой-
кость параметрически-возмущённой замкнутой САУ 10_Fu , используя теорему 
Харитонова [1] и теорему о граничном коэффициенте [статья].

Решение задачи. Матрица передаточных функций замкнутой САУ 
многомерным объектом в двух вышеупомянутых случаях может описываться в об-
щем виде как

 








=

)2,2()1,2(
)2,1()1,1(

FuFu
FuFu

Fu , (формула 1)

где каждый элемент этой матрицы приведён к виду дробно-рационального 
выражения с максимальным показателем степени s12 (числитель/знаменатель):
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Тогда основными этапами исследования робастной стойкости многомерного 
объекта будут:
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Формирование для каждого из элементов МПФ замкнутой САУ системы Ха-
ритонова в виде

 )(
)(

sK
sKGij j

B

i
A= .  (формула 3)

Для этого формируем одноименные полиномы для числителя )(sK i
A  и зна-

менателя )(sK j
B  выражения (ф. 2), и перебираем все возможные неповторяющиеся 

варианты, используя нижеуказанные выражения (4 полинома Харитонова)
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В результате чего получим m дробно-рациональных выражений (m≤16 ) 
только для одного элемента матрицы (ф. 1).

Этот этап проводят для всех элементов матрицы передаточной функции за-
мкнутой системы (ф. 1).

Вычисление Н∞-нормы для каждой из полученных систем Харитонова. Для 
этого можно воспользоваться программой Matlab, формат обращения следующий:

 )(sGij =norm( Gij ,inf), (формула 4)
где Gij  – дробно-рациональное выражение, имеющее структуру (ф. 3),

)(sGij  – вычисляемая Н∞-норма.
Анализ полученных Н∞-норм и опеределение максимальной из них.

Вычисление граничного коэффициента по формуле 
max

)(
1

∞

=
sGij

α .

Определение нормы для номинальной °номH  и параметрически-
возмущённой замкнутой системы 

°возмH .
Проверить выполнение условия, согласно теоремы [2; 3] о граничном 

коэффициенте α≤−
∞∞ номвозм HH , что и является мерой робастности замкнутой 

САУ.
Вывод. В данной работе показана методика применения известной техно-

логии исследования робастной устойчивости на основе полиномов Харитонова и 
теоремы о граничном коэффициенте, адаптированная для случая многомерного 
объекта.

Литература.
1. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т1. Линейные системы. М.: Физ-

матлит, 2003. -288 с.
2. Абрамович О.О, Булавкіна С.О, Надсадна О.І. Оцінювання впливу неструктуро-
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ваної динаміки при оптимізації законів керування аеростатом//Електроніка та 
системи управління..2009. №4(22)

3. Сущенко О.А, Чаплай І.В. Особливості синтезу дискретної робастної системи 
стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв. Режим доступу http://faks.
kpi.ua/library/Conferences/Conference-8/Section2/paper_20.pdf
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Информатика, вычислительная техника и автоматизация.
Маштапа О.І.
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ім. Б. Хмельницького 

Науковий керівник: Дідук В.А.

МІКРОПРОЦЕСОРНЕ РЕЛЕ ЧАСУ ДЛЯ ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ  
ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ ПО ЗАДАНІЙ ПРОГРАМІ

В наш час стрімко йде модернізація всіх сфер життя, а саме переведення на 
мікропроцесорне керування пристроями, машинами та іншим устаткуванням в різ-
них галузях промисловості, науки, техніки та побуті.

Реле часу є найпоширенішими елементами автоматики, які широко викорис-
таються у всіх галузях промисловості при автоматизації технологічних процесів ви-
робництва.

За принципом дії реле часу підрозділяють на наступні типи: з електромагніт-
ним сповільненням, з пневматичним сповільненням, з годинним або анкерним меха-
нізмом, моторні реле часу, електронні реле часу

Перші чотири типи реле не задовольняють по своїм характеристикам, адже 
максимальний час відліку який вони можуть запропонувати обмежується кількома 
годинами. Тому варто використовувати електронні. В випадку поєднання даного типу 
реле часу з мікропроцесорним керуванням можна отримати керування в будь-якому 
часовому діапазоні. Тому актуальною є розробка мікропроцесорних систем з можли-
вістю завдання будь-яких часових інтервалів, точним ходом, енергонезалежністю та 
здатністю комутації значних навантажень.

Актуальність розробленого пристрою полягає в тому, що отримана схема 
розкриває новий спосіб роботи реле часу, а саме з використанням мікропроцесор-
ної техніки, що є дуже перспективно в наш час, адже використання такого підходу 
в промисловості, науці та побуті дозволить полегшити контроль за різним устатку-
ванням.

Метою роботи є підвищення ефективності роботи існуючих електронних 
реле часу, які можуть керувати роботою виконавчих механізмів та інших промисло-
вих і побутових пристроїв за заданою програмою.

В результаті виконання роботи розроблено зразок апаратної реалізації моди-
фікованого мікропроцесорного реле часу для вмикання/вимикання виконавчих ме-
ханізмів та інших пристроїв по заданій програмі зі зручним інтерфейсом та простим 
керуванням, яке знайде широке використання в різних сферах промисловості науки, 
техніки та побуті.

Блок-схема розробленого пристрою зображена на рис.1.
Розроблений пристрій працює в двох режимах: конфігурування та керу-

вання. В режимі конфігурування пристрій працює за таким принципом: за допо-
могою блока введення вводяться необхідні параметри режиму роботи (один або 
два канали) та час (вмик./вимик., період роботи). Введені параметри ми можемо 
спостерігати за допомогою блоку індикації. Після введення необхідних параметрів, 
які зберігаються в енергонезалежній пам’яті, пристрій переводиться в режим ке-



14

Zbiór raportów naukowych

рування. Особливістю розробленого пристрою є те, що кількість програм роботи 
можна легко змінювати. По замовчуванню реле часу має 24 програми.

В режимі керування розроблений пристрій забезпечує три режими роботи :
1)незалежна робота каналів (режим двох реле);
2)паралельна робота каналів (режим одного реле із двома різними
затримками);
3) послідовна (підсумовуюча) робота каналів.
Подальше удосконалення промислового устаткування контролю за допомо-

гою реле часу пов’язано насамперед з новими розробками програмного забезпечення 
мікропроцесорних та інших цифрових засобів автоматичного контролю, сигналіза-
ції, захисту.

В результаті комплексного дослідження та аналізу процесу керування про-
мислових систем за допомогою реле часу, вдосконалено порядок роботи і режими 
технологічного обладнання вже існуючих систем. Все це дозволило ефективно керу-
вати всіма технологічними агрегатами, що створює сприятливі умови для підвищен-
ня ефективності і економічності технологічного процесу.

Список використаної літератури
1. Барзам А.Б. Общие вопросы учебного проектирования релейной защиты и авто-

матики. [Текст]/ А.Б. Барзам — М.: Энергия, 1969. – 308 с.
2. Балашов Е.П., Микропроцессоры и микропроцессорные схемы. [Текст]/ Е.П. Ба-

лашов, Д.В. Пузанков – М.: Радио и связь, 1981. – 328 с.

Рис.1 Блок-схема пристрою
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ  
АВТОМАТИЗАЦІЇ КАДРОВОГО ДІЛОВОДСТВА

Керування персоналом  – це інформаційний процес, який включає в себе 
отримання аналіз, обробку, зберігання, використання та накопичення інформації. 
Сьогодні в умовах інформаційного простору дуже складно керувати величезними 
інформаційними потоками, особливо кадровими даними, які постійно змінюються. 
Тому для багатьох установ постала актуальна проблема надійного зберігання та сис-
тематизації інформаційних масивів, які змінюються під час функціонування устано-
ви [1, с. 23]. Це є підґрунтям для створення та реалізації автоматизованих програм-
них продуктів для керування кадрами.

В повному обсязі автоматизована програма управління персоналом повинна 
забезпечити: атестацію персоналу, зберігання професійної історії кожного співробіт-
ника, багатоваріантний підбір кандидатів на вакантні місця, оцінку управлінського 
потенціалу співробітників, систематичне кадрове планування з можливістю перероз-
поділу ресурсів [3, с. 31]. Звісно, такі пункти не повністю присутні в програмах авто-
матизованого обліку кадрів, але попри це існує досить багато програмних продуктів, 
які також дають можливість ефективно вести усі записи, що стосуються руху та об-
ліку персоналу. Серед таких програм можна виділити продукт – «Пакет кадровика».

«Пакет кадровика» включає все, що необхідно організації або індивідуаль-
ному підприємцеві з кадрової роботи. Це сотні консультацій, сотні форм документів 
і їх зразків заповнення, понад півтисячі посадових інструкцій, покрокові процедури 
основних кадрових операцій, самовчитель для кадрової роботи. Програма дозволяє 

«База покрокових процедур» рисунок 1
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оперативно і грамотно вести кадрову роботу [2, с. 34]. Також за допомогою програми 
освоїти кадрову роботу швидко без зайвих помилок і втрат часу на курси можуть 
бухгалтери і офіс-менеджери.

«Пакет кадровика» – це інформаційна система, яка складається з таких розді-
лів, як: база форм документів і зразків їх заповнення, база посадових інструкцій, база 
нормативних актів, база покрокової процедури кадрових операцій, база практичних 
консультації та коментарів.

Ця програма буде також достатньо зрозумілою й для кадровика-початківця, 
бо містить, як зазначалося вище, базу покрокових процедур кадрових операцій (рис.1) 
зі зручними гіперпосиланнями на форми документів, які необхідно скласти. Ця база 
даних містить операції прийому на роботу, скорочення чисельності штату, перевірки 
трудової інспекції, внутрішнього й зовнішнього переводу співробітника і т.д.

Крім того, «Пакет кадровика» містить безліч форм документів (рис.2). Дуже 
зручним є те, що у ньому надаються й зразки заповнення таких форм або коментарі 
щодо їх заповнення. Також обрано зручний варіант угруповання форм документів: 
юридичні документи (договори з працівниками, посадові інструкції); кадрові доку-
менти (форми заяв, повідомлень, актів, журналів, уніфіковані форми первинної до-
кументації з обліку кадрів, робочого часу та розрахунку заробітної плати, неуніфіко-
вані форми наказів); документи з архівної роботи; зразки заповнення документів.

Відомо, що під час функціонування будь-якої установи можуть виникнути 
питання, консультації з вирішення яких надають тільки професійні юристи. «Пакет 

«Штатний розклад» рисунок 3 «Картка співробітника» рисунок 4

«Список форм документів» рисунок 2
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кадровика» дозволяє вирішувати складні завдання без втрат коштів на юристів, бо 
в ньому зібрані кваліфіковані консультації на актуальні питання практики, що на-
дійшли за останні кілька років з реальних підприємств. Консультації можна знайти в 
розділі «Ваш консультант». При цьому у міру оновлення законодавства оновлюються 
та доповнюються і консультації. Але, зважаючи на те, що цей програмний продукт ще 
не представлений на вітчизняному ринку, українські кадрові служби мають самостій-
но вносити основні законодавчі та нормативні положення щодо своєї діяльності.

У «Пакет кадровика» також входить і «Самовчитель». У ньому матеріал пред-
ставлений у формі лекцій, які складені за сучасною практикою, в них багато прикла-
дів, рекомендацій та розглядів практичних ситуацій, які зустрічаються в щоденній 
роботі [2, с. 34].

Отже, програма «Пакет кадровика» дозволяє навіть неспеціалісту (офіс-
менеджеру або бухгалтеру) освоїти кадрову справу, причому не тільки «механічну» її сто-
рону, а й аналітичну, надає можливість оформляти трудові відносини в інтересах робото-
давця, в інтересах власної компанії, розробляти схеми вирішення складних практичних 
завдань, що слугуватиме підґрунтям прийняття в майбутньому правильного рішення.

Крім «Пакет кадровика» великою популярністю користується й програма 
«Відділ кадрів Плюс», яка також призначена для автоматизації роботи відділу кадрів. 
Ефект від використання цієї програми високий як для підприємств з невеликою чи-
сельністю працівників, так і для великих організацій з великою кількістю персоналу і 
високою «плинністю» кадрів [3, с. 32]. Найбільш розширеною у «Відділ кадрів Плюс» є 
база «Штатний розклад» (рис. 3), яка дуже гнучка, без обмежень рівнів вкладеності та 
можливістю включення філій підприємств з власною структурою і реквізитами. Крім 
того, в цій програмі є функція створення особистої картки співробітника (рис. 4), де 
також враховуються такі дані, як сім’я, освіта, стаж, особисті та професійні дані.

«Табель обліку робочого часу» рисунок 5
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Слід також відзначити таку функцію програми, як «Табель обліку робочого 
часу» (рис. 5), який автоматично формується на підставі існуючих наказів по співро-
бітнику та його графіка роботи. Інтерфейс табеля досить зручний для його редагу-
вання, а всі зміни, внесені в табель, відразу відображаються в документообігу у ви-
гляді відповідних наказів.

Аналізуючи вищезазначені програми, можна побачити, що «Пакет кадрови-
ка» є більш грунтовним програмним продуктом для сфери управління кадрами. Якщо 
«Відділ кадрів Плюс» обмежується тільки базою кадрових документів, то «Пакет ка-
дровика» крім того, має базу нормативно-правових актів, які регламентують діяль-
ність кадровика, базу юридичних консультацій, а також самовчитель, який дозволяє 
набути навички користування цією програмою будь-якому початківцю. Так, «Відділ 
кадрів Плюс» також не потрібує спеціального навчання користувачів, але, на відміну 
від продукту «Пакет кадровика», не має функції покрокових операцій, пов’язаних з 
кадровою діяльністю. Це свідчить про те, що «Пакет кадровика» може самостійно 
навчити не тільки, як користуватися програмою, але ще й надати знання загальної 
роботи з кадрами, підкріплюючи їх практичними завданнями з окремих випадків. 
Крім того, у програмі «Пакет кадровика» надано більше форм документів, які вико-
ристовуються кадровою службою. Але ця програма не надає можливості зберігання 
усередині програми зовнішніх документів у різних форматах (Word, Excel, зображен-
ня і т.д.), що дозволяє «Відділ кадрів Плюс». Це виключає додаткове складання цього 
документа безпосередньо в окремій програмі, що значно економить час.

Отже, можна зробити висновок, що найбільш популярні програмні продук-
ти – «Пакет кадровика» й «Відділ кадрів Плюс» – у сфері керування персоналом є вза-
ємодоповнюючими, а їх вибір обумовлюється вже обсягом роботи й досвідом кадро-
вика та особливостями штатного складу й функціонування окремого підприємства.
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Розробка довідниково-аналітичного програмного комплексу «Небезпечні 
речовини» передбачає створення інформаційної системи для ПЕОМ. Оснащення 
даним комплексом диспетчера ОДС ОКЦ дозволить швидко ідентифікувати 
небезпечну речовину під час виникнення аварійної ситуації, передавати довідкову 
інформацію стосовно її фізико-хімічних властивостей, рекомендацій щодо засобів 
захисту особового складу та необхідних дій підрозділів при локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій [1].

Завдяки проведеному аналізу систем програмування [2], з’ясовано, що C++ 
Builder корпорації Borland є оптимальним середовищем розробки довідниково-
аналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних речовин». Він має 
засоби управління проектами, двосторонньої інтеграції додатка й синхронізації 
між засобами візуального і текстового редагування, а також вбудований відладчик 
(з асемблерним вікном прокрутки, покроковим виконанням, точками зупинки, 
трасуванням і т.п.)

Відповідно до технічного завдання на розробку довідниково-аналітичного 
програмного комплексу необхідно було забезпечити наступні її можливості:

• ідентифікувати небезпечні речовини в максимально короткі проміжки 
часу за наявною інформацією;
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• ідентифікувати небезпечні речовини за фізико-хімічними властивостями;
• здійснювати пошук повної інформації про небезпечну речовину;
• надавати рекомендації щодо засобів захисту особового складу та необхід-

них дій при локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
• прогнозувати наслідки викиду (виливу) небезпечних хімічних речовин 

при аваріях на промислових об’єктах і транспорті.
Для досягнення відповідних умов розроблено структуру довідниково-

аналітичного програмного комплексу, до складу якої входять наступні модулі 
(рис. 1) [3, 4].

Модуль бази даних містить інформацію різного роду щодо масиву характе-
ристик небезпечних речовин.

Модуль введення та аналізу вхідної інформації служить для введення запиту 
до бази даних (назва, код, фізичні властивості речовини та інше)

Модуль виведення інформації – слугує для обробки запиту та виведення ін-
формації з бази даних.

Модуль аварійних карток призначений для роботи з аварійними картками 
небезпечних речовин, а саме виведення окремо на екран усієї картки, збереження на 
комп’ютер, друк тощо.

Модуль ідентифікації гербіцидів призначений для пошуку та ідентифікації 
гербіцидів за назвою, маркуванням та характерною тарою.

Модуль прогнозування дозволяє прогнозувати наслідки викиду (виливу) не-
безпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті.

На рисунку 2 представлено функціональну схему роботи комплексу:
Подальшими дослідженнями в даному напрямку передбачено розробку ін-

терфейсу програмного забезпечення, підключення усіх вищевказаних можливостей 
пошуку за створеною базою даних небезпечних речовин.

Рисунок 1. Структура довідниково-аналітичного програмного комплексу
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Рисунок 2. Функціональна схема роботи довідниково-аналітичного програмного 
комплексу
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Розпилені струмені  – це потік води, який складається з дрібних крапель. 
Ці струмені характеризуються слабкою ударною силою, але зрошують більшу 
поверхню. Використовуючи подачу води розпиленими струменями, створюються 
найсприятливіші умови для її випаровування, тим самим підвищується охолоджуючий 
ефект і розбавлення горючого середовища.

Згідно статистичних даних та керівних документів, що регламентують 
гасіння пожеж на об’єктах різного призначення в переважній більшості випадків (96,4 
%) при гасінні пожеж всередині житлових будівель використовуються малопотужні 
перекривні водяні стволи. Дані технічні прилади подачі води можуть формувати як 
компактні, так і розпилені водяні струмені [1].

Зважаючи на тактико-технічні характеристики найбільш поширених 
стволів, що можуть подавати розпилені струмені, ми можемо визначити форму 
струменів та апроксимувати їх до умов імовірнісної математичної моделі на основі 
методу клітинних автоматів. На основі даного методу побудовано математичні 
моделі, що забезпечують роботу комп’ютеризованого симулятору з гасіння пожеж 
в будівлях [2].

Модель гасіння пожежі має вигляд функції, що залежить від ряду 
параметрів [3], зокрема:

• фактичної інтенсивності подачі води Iф;
• площі розпиленої фазі струменя Sгас;
• кута розпилювання θ;
• довжини струменя R;
• кількості елементів клітинного автомату, що беруть участь в гасінні Nг;
• витрати води зі ствола qcтв;
• часу t
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  (1)
Для даної функції необхідно виявити ряд залежностей, що дозволять роз-

рахувати її параметри.
Кут розпилювання стволів може змінюватись в межах 0,3-1,9  рад (30-

110 град). Маючи ці дані, розраховуємо площу струменя (2)

  (2)

де θ – кут розпилювання, рад
R – довжина струменя
Весь струмінь води не бере участь в припиненні горіння. Найбільш ефектив-

но це робить розпилена фаза, що умовно дорівнює 2/3 струменя. Тому площа струме-
ня, що буде брати участь у гасінні, обчислюється за наступною формулою (3)

  (3)

де Sгас – площа водяного струменя, що бере участь в гасінні, м2

R1 – довжина струменя, м
R2 – довжина струменя, що не бере участь в гасінні пожежі.
Маючи площу водяного струменя, що бере участь в гасінні, отримаємо кіль-

кість елементів клітинного автомату, що на даний момент обробляються водою (4)

  (4)

де а – кількість елементів у одному квадратному метрі
Розподілення кількості води у площині струменя є нерівномірним. Найбіль-

ша кількість води знаходиться в центральній частині струменя, найменша – по краям 
струменя (рис. 1). Чим більша кількість води припадає на одну комірку клітинного 
автомату, тим більша фактична інтенсивність подачі води та швидкість переходу ав-
томату зі стану «BURNING» в стан «EMPTY».
 
  (5)

де qеф – ефективна витрата води зі ствола в залежності від просторового по-
ложення КА відносно центру струменя

  (6)

де  – найкоротша відстань від КА до середини струменя, м
lстр – радіус струменя на певній відстані Rстр, м

  (7)
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Підставивши значення 6 та 7 в формулу 5 отримаємо результуючий вираз по 
визначенню фактичної інтенсивності подачі води (8).

  (8)

Отже, фактична інтенсивність подачі води не є сталою величиною для всього 
струменю, на відміну від наведеної в літературі [1]. Врахована нерівномірність розпо-
ділу кількості води, що бере участь в гасінні пожежі, дає змогу більш точно описати 
модель гасіння пожежі.

Подальшим перспективним напрямком досліджень є удосконалення даної 
моделі на основі методу клітинних автоматів шляхом введення показника розмірнос-
ті крапель для зміни фактичної інтенсивності гасіння пожежі.
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Рисунок 1. Загальний вигляд розпиленого водяного струменя
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О ВЛИЯНИИ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ 
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Сегодня одним из наиболее приоритетных направлений научных иссле-
дований являются ультрамелкозернистые и наноматериалы. Такой повышенный 
интерес обусловлен возможностью получения нового уровня технологических и 
эксплуатационных характеристик традиционных конструкционных материалов и 
расширением области их применения.

Получить ультрамелкое зерно и наноразмерные структуры в объеме 
реальных изделий можно, главным образом, лишь методами интенсивной пластичес-
кой деформации [1]. Однако эти методы технологически очень сложны и не лишены 
недостатков.

Многочисленные исследования свидетельствуют, что эффективным спо-
собом повышения характеристик конструкционных материалов является со-
здание ультрамелкозернистой структуры в поверхностном слое. В современной 
промышленности для изменения структуры и свойств поверхности широко исполь-
зуется ионно-плазменная обработка (ИПО), измельчающая зерно до наноразмеров 
[2, 3]. Авторам [4] удалось значительно повысить конструктивную прочность изде-
лий за счет ионной бомбардировки (ИБ) поверхностного слоя.

Целью данной работы являлось изучение влияния низкоэнергетической 
ИБ поверхности на поведение при растяжении и механические свойства изделий из 
тонколистовых малоуглеродистых сталей.

Исследования проводили на промышленных сталях 20 и Ст3 стандартного 
химсостава. Поскольку ставилась цель получить сведения об изменении объемных 
свойств при растяжении, испытаниям подвергались реальные плоские разрывные 
образцы (200×20×1.2 мм), изготовленные из отожженной стали и подвергнутые ИБ 
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низкоэнергетическими ионами титана в среде аргона (~ 1,5 кэВ) на установке «Бу-
лат – 3». Максимальное время обработки не превышало 90 с. Микроструктуру изуча-
ли на электронном микроскопе REM-106 SELMI.

Поведение плоских образцов из стали 20 при испытании на растяжение де-
монстрируют кривые напряжение   деформация (рис. 1). Полученные результаты сви-
детельствуют, что после ионной бомбардировки одновременно увеличиваются и про-
чность, и пластичность. Количественные характеристики этих свойств приведены в 
табл. 1.

Из таблицы видно, что при повышении предела текучести σ02 на 14 % относи-
тельное удлинение δ возрастает на 76%, равномерное удлинение δр – на 81%, а отно-
сительное сужение ψ – более чем в 2 раза. Такой очень высокой пластичности в со-
четании с повышением прочности нельзя достичь ни одним из известных способов 
обработки.

Аналогичные данные получены для стали Ст3.
Низкоэнергетическая ИБ может быть предложена для улучшения технологи-

ческой пластичности (штампуемости) холоднокатанных листовых сталей, которая в 
настоящее время достигается сложным режимом термической обработки.

С целью выявления причин такого существенного изменения механических 
свойств под влиянием ИБ поверхности были проведены микроструктурные исследо-
вания. После ионной бомбардировки регистрируется очень существенное измельче-
ние зерна с 40 мкм до 500 нм в тонком (<1 мкм) поверхностном слое (рис. 2).

Рисунок 1 – Диаграммы растяжения плоских образцов стали 20: 1 – после отжига; 
2 – после отжига + ИБ.

Таблица 1.  
Механические характеристики плоских образцов из стали 20 после разной обработки.

№
σв,

MПa
σ0.2,
MПa

δ,
%

δр,
%

ψ,
%

НV
5

Отжиг 390 220 13 11 15 130-133
Отжиг + ИБ 425 250 23 20 39 125-132
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По результатам работы можно сделать вывод, что кратковременная бомбар-
дировка изделий низкоэнергетическими ионами приводит к интенсивному фраг-
ментированию структуры и обеспечивает повышение конструктивной прочности 
(высоких показателей прочности и пластичности) изделий. Следует подчеркнуть, что 
при такой обработке нет глубинного упрочнения (всего до 1 мкм), что подтверждают 

а

б
Рисунок 2 – Микроструктура стали 20 до (а) и после (б) обработки низко энерге тиче-
скими ионами Тi, × 8000.
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данные измерения микротвердости по сечению плоских образцов. То есть речь идет 
не об изменении свойств металла по всему сечению образца, а о влиянии очень тон-
кого поверхностного слоя на поведение изделий под нагрузкой.

Полученный эффект можно объяснить двумя процессами: залечивани-
ем поверхностных дефектов и формированием на поверхности тонкого слоя нано-
размерной зеренной структуры (500  нм), в котором реализуется зернограничный 
(ротационный) механизм пластической деформации с проскальзыванием и поворо-
том зерен. При этом невозможно образование концентраторов напряжений и свя-
занное с ними охрупчивание металла.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЕННОСТИ ПО 
МОЩНОСТИ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ключевые слова: Диаграмма направленности, планарная антенная решетка, 
сигнальная компонента, радиометрическая система.

Keywords: radiation pattern, planar array, signal component, radiometric system.

Предлагается подход к анализу диаграмм направленности антенных решеток 
(АР), который не требует остановки рабочего процесса радиометрической системы. Метод 
базируется на анализе характера поведения оценки мощности источника излучения, как 
функции угла мониторинга, которая получена посредством соответствующих линейных 
операций над ковариационной матрицей, сформированной на основании наблюдений.

Пусть в поле зрения радиометрической системы с эквидистантной АР имеет-
ся дискретный источник излучения мощностью P, местоположение которого в декар-
товой систему (xyz) определено угловыми координатами Θx  и Θy

Заданы параметры планарной АР: состоит из M x K элементов, расположенных 
вдоль осей x и y соответственно; расстояние dx и dy между соседними элементами 
вдоль осей x и y; рабочая частота приёма 0f  находится в диапазоне F+000 ffFf ≤≤−
, 2F – полоса пропускания каналов предварительной временной обработки.

Считаем, что на входе ml – го элемента АР наблюдается колебание :

  (1)

где ( )tnml  – гауссовский случайный процесс (шум ml – го канала решетки) с 
нулевым математическим ожиданием и с дисперсией 2

02σ .
Сигнальная компонента связана с коэффициентом пропускания 

( )fK  тракта предварительной обработки и угловыми координатами источника излу-
чения соотношением [1]:

  (2)
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где - спектрально  – угловая плотность амплитуды сигна-

ла, моделируемая гауссовским случайным процессом; ( )yx U,UF  – диаграмма на-

правленности каждого элемента АР; ( ) ( )yyxx sinU,sinU Θ=Θ=  – направляющие 

косинусы углов визирования , отсчитанные от осей x и y АР соответственно.

Если объект наблюдения является точечным, выполняется условие 0f2F << , 
элементы АР ненаправленные, то :

  (3)

где  – гауссовский случайный дельта-коррелированый по простран-
ству и времени процесс с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 

2
12σ

При указанных выше условиях исчерпывающее описание процесса даёт ко-
вариационная матрица наблюдений, сформированная на базе наблюдений 

pU
в W момент времени[2]:

 
  (4)

здесь ( )1,1,...,1diagIM =  – диагональная, М х М – размерная, единичная ма-
трица; ��+ - знак сопряжения по эрмиту.

После факторизации матрицы:
 
  (5)

При известных 2
02σ получаем:

  (6)

где 

Процедура оценивания (6) фактически есть формирование диаграммы на-
правленности (ДН) ( )xΘF , ( )yΘF по мощности АР размером (М х К).

Методология позволяет построить вид ДН планарной АР. Для наглядности 
на рис. 1 приведены эквидистантные поверхности – линии равного уровня, характе-
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ризующие синтезированную диаграмму направленности планарной решетки разме-
ром 6 х 4 (М = 6, К = 4).

При отношениях 0,5dx
≥

λ
может возникнуть неустранимая неоднознач-

ность при оценивании углового положения, кратная dx
λ± , которая обусловлена 

многолучёвостью ДН АР в пределах сектора обзора от 





−

2
π до 








2
π .

Приведенные теоретические и экспериментальные результаты позволяют 
сделать следующие выводы:

– на основе ковариационной матрицы наблюдений можно рассчитать диа-
грамму направленности планарной антенной решетки радиометрической системы;

– синтезированная диаграмма направленности даёт возможность оценить 
качественные показатели радиометрических систем, в частности, точность восста-
новления пространственного положения источника излучения.

Литература
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Рисунок 1 – Эквидистантные поверхности – линии равного уровня.
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ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

Видеоконференция – информационная технология, которая позволяет в ре-
жиме реального времени удаленным абонентам в различных уголках мира одновре-
менно видеть и слышать друг друга, принимать и пересылать данные, обмениваться 
файлами. В современном мире информация является наиболее ценным ресурсом, 
т.к. научно доказано, что человек зрительную информацию воспринимает лучше на 
80 - 85 % чем слуховую.

От скорости обмена информацией, от оперативности передачи данных, от 
вовремя принятого и озвученного решения зависит эффективность управления в 
различных отраслях экономики, дистанционном обучении, системах безопасности и 
многих других областях.

Видеоконференции никогда не заменят личного общения, но они позволя-
ют добиться принципиально нового уровня взаимодействия субъектов, разделенных 
многими тысячами километров.

Менеджеры компаний, использующие видеоконференции в повседневной 
жизни, утверждают, что системы видеоконференций резко сокращают временные и 
финансовые затраты фирмы на совещания, семинары, командировки их сотрудников 
и консультации.

На сегодняшний день существует две основные проблемы передачи аудио- и 
видеоинформации.

Первая проблема состоит в том, что канал связи, по которому передается ин-
формация, должен быть достаточно скоростным, т.е. обладать высокой пропускной 
способностью. Обычные телефонные каналы вполне подходят для передачи аудио 
сигнала, но качественную передачу видео потока они не обеспечивают. Эта проблема 
постепенно решается с помощью существующих локальных вычислительных сетей, 
пригодных для организации высококачественной видеоконференции как минимум в 
объеме одной организации.

Вторая проблема  — это проблема скорости обработки аудио- и видео 
потока, т.е. кодирования передаваемых и декодирования получаемых данных. 
При проведении видеоконференции используются специальные и весьма 
эффективные алгоритмы сжатия потока в десятки раз. Можно сказать, что пе-
редаются не сами аудио- и видеосигналы, а только их важнейшие параметры, 
которые позволяют восстанавливать сигнал с приемлемым качеством. Если по-
ток не успевает обрабатываться, то появляются пропущенные кадры, сбои в ре-
чевом канале, и т.п.
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Алгоритмы обработки сигнала весьма требовательны к вычислительным 
параметрам. Не смотря на то, что существуют их чисто программные реализации, 
они требуют значительных ресурсов от базовой платформы персонального ком-
пьютера. В результате, даже для самых современных ПК ощутимо замедляется ра-
бота других приложений, и при этом приемлемое качество видеосвязи получить 
не удается. Общепринятая мировая практика решений данной проблемы состоит в 
использовании аппаратных решений — кодеков, которые сжимают сигнал и коди-
руют его для канала связи.

Исторически проведение видеоконференции подразумевало связь между 
терминалами по линиям разработанных Сектором по стандартизации телекоммуни-
каций Международного союза электросвязи (ITU - Т). Сегодня для видеоконферен-
ций можно использовать практически любые цифровые каналы связи с достаточно 
широкой полосой пропускания.

Обычно, для проведения видеоконференций используются линии с по-
лосой пропускания от 128  кбит/с до 512  кбит/с для ISDN видеоконференций и до 
1-1.5 Мбит/с для IP - сетей. Но следует иметь в виду, что приемлемое качество видео 
получается при скорости порядка 200 кбит/с, а высококачественное изображение в 
хороших системах достигается при скорости 300 кбит/с и выше.

Существует целый ряд специализированных устройств для проведения ви-
деоконференций, использование которых значительно расширяет возможности их 
проведения, непосредственно расширяет полосу пропускания и тем самым улучшает 
качество изображения.

Во-первых – это устройства многоточечной видеоконференции (MCU, Multi-
point Control Unit), которые часто называют видео серверами. Они используются для 
организации многоточечных сеансов видеоконференций, когда в сеансе участвуют 
сразу несколько субъектов. Основная задача видео сервера заключается в обработке 
большого количества аудио- и видео потоков в сети, чем достигается снятие нагрузки 
с терминалов видеоконференцсвязи.

Другим типом специализированных устройств видеоконференций явля-
ются шлюзы (Gateways), которые обеспечивают передачу информации на стыке 
разнородных сетей.

Необходимо отметить, что видеоконференцсвязь может работать между тер-
миналами различных производителей соответствующих принятым мировым стан-
дартам и рекомендациям.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНО-ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ

В настоящее время в связи с отсутствием спроса среди сельхозпроизводи-
телей на отечественные колесные тракторы, а также отсутствием предложения та-
ких тракторов российскими производителями, может быть актуально создание не 
специализированного колесного сельскохозяйственного трактора, а универсального 
транспортно-тягового агрегата (УТТА) с возможностью использования его в каче-
стве с/х трактора.

Типичными представителями с/х тракторов общего назначения шарнирно-
сочлененной схемы являются широко известные тракторы Т-150К и тракторы се-
мейства К-700. Остов этих тракторов состоит из двух полурам соединенных вер-
тикальных шарниром, колеса неуправляемые, изменение направления движения 
осуществляется поворотом полурам относительно друг друга. На базе этих тракто-
ров выпускались различные модификации для использования в строительстве, до-
рожных работах и т. п. Однако использование для изменения направления движения 
шарнирно-сочлененной рамы с вертикальным шарниром накладывает определенные 
ограничения на использование тракторов такого типа на транспортных операциях с 
повышенными скоростями.

Типичным представителем тракторов интегральной схемы является трактор 
ЛТЗ-145 (позднее ЛТЗ-155). Тракторы этого типа более универсальны при с/х при-
менении, но менее приспособлены для создания модификаций, предназначенных для 
альтернативного применения, ввиду отсутствия несущей рамы и глубокой интегра-
ции узлов и агрегатов.

Общим недостатком названных моделей тракторов с точки зрения концеп-
ции УТТА можно считать безвариантность исполнения трансмиссии трактора, за 
исключением наличия или отсутствия ходоуменьшителя. Все они имеют однотип-
ные коробки передач с шестернями постоянного зацепления и переключение пере-
дач гидроподжимными фрикционными муфтами с малым соотношением смежных 
передач, оптимизированными для выполнения с/х операций. Для выполнения транс-
портных работ более оптимальными представляются механические коробки передач 
автомобильного типа с расширенным диапазоном передаточных чисел.

В основе концепции УТТА (рис. 1) лежит модульная конструкция, позволяю-
щая компоновать агрегат из отдельных модулей. Это достигается благодаря приме-
нению несущей рамы (в отличие от ЛТЗ-155), состоящей из двух полурам, соеди-
ненных между собой (в отличие от трактора Т-150К) разъемным горизонтальным 
шарниром, позволяющим полурамам прокачиваться относительно друг друга в по-
перечной плоскости. Такая конструкция остова обеспечивает равномерное распре-
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Рисунок 1 – Схема модульного построения УТТА
1 – передние колеса; 2 – передний мост; 3 – передняя секция рамы; 4 – двигатель; 
5 – сцепление; 6 – коробка передач; 7 – раздаточная коробка; 8 – кабина; 
9 – карданный вал редуктора вала отбора мощности (ВОМ); 10 – горизонтальный 
шарнир; 11 –  задняя секция рамы; 12 – редуктор ВОМ; 13 – задний мост; 14 – задние 
колеса; 15, 17 – карданные валы; 16 – межосевой дифференциал; 18 – масляный бак; 
19 – аккумуляторные батареи; 20 –планетарный редуктор; 21 – барабанный тормоз; 
22 – технологическая площадка; 23 – топливный бак
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деление нагрузки по колесам при движении по неровностям, уменьшает изгибающие 
и скручивающие нагрузки на раму. На передней полураме установлен силовой блок, 
включающий двигатель, сблоченный с коробкой передач и раздаточной коробкой с 
ходоуменьшителем. К передней полураме крепится передний управляемый ведущий 
мост (возможны варианты, как с жестким креплением, так и с подрессоренным). За-
дняя полурама предназначена для крепления к ней заднего моста, который может 
быть как с неуправляемыми, так и с управляемыми колесами, заднего навесного 
устройства, а так же установки различного специального оборудования на площадке 
над задним мостом.

Передний и задний мосты максимально унифицированы между собой. За-
дний вал отбора мощности выполнен в виде отдельного блока и позволяет отбирать 
значительную часть мощности двигателя для привода различного оборудования. Так 
же предусмотрена установка переднего ВОМ с гидрообъемным приводом и передней 
навесной системы.

Кабина может быть установлена для движения в ту или иную сторону или с ре-
версивным постом управления. Схема трансмиссии предусматривает несколько мест 
для присоединения насосов гидрообъемного привода для широко применяемого при-
водного навесного оборудования, с расположением их в различных местах УТТА.

Модульная конструкция повышает ремонтопригодность и приспособлена к 
модификации и модернизации. Часть узлов и агрегатов (кабина, коробка передач и т. 
д.) возможно использовать для создания гусеничного трактора на базе УТТА. Широ-
кая унификация (одинаковый передний и задний мосты, тормоза, колесные редукто-
ры, колеса) позволяет уменьшить номенклатуру деталей и запасных частей.

Рисунок 2 – Коробка передач с гидроподжимными муфтами
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Особое внимание следует уделить возможным схемам трансмиссии УТТА. 
Модульность конструкции должна быть распространена и на компоновку агрегатов 
трансмиссии с целью гибкого изменения её возможностей и характеристик для по-
лучения оптимального соотношения «цена-качество» и удовлетворения требований 
потребителей.

Исходя из анализа различных кинематических схем трансмиссий, наиболее 
оптимальным вариантом схемы трансмиссии УТТА представляется вариант с ме-

Рисунок 3 – Варианты различных машин на базе УТТА
а – с/х трактор; б – фронтальный погрузчик; в – кран гидравлический;
г – самосвал с задней или боковой разгрузкой; д – лесной колесный тягач;
е – валочная машина; ж – сортиментовоз; з – шнекороторный снегоочиститель; 
и – уборочная машина; к – пескоразбрасыватель
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ханической четырехскоростной коробкой передач, с двухступенчатым делителем и 
передачей замедленного ряда (рис. 2). Переключение передач и включение делителя 
происходит без разрыва потока мощности гидроподжимными муфтами. Раздаточная 
коробка имеет два диапазона переднего хода и один заднего хода. Включение заднего 
хода осуществляется с помощью синхронизатора, что позволяет быстро и легко про-
изводить переключение. В нижней части раздаточной коробки расположен межосе-
вой дифференциал с принудительной блокировкой гидроподжимной фрикционной 
муфтой, привод от которого через карданные валы передается на межколесные диф-
ференциалы переднего и заднего унифицированных мостов. Блокируемый межосе-
вой дифференциал в сочетании с дифференциалами переднего и заднего мостов с 
принудительной блокировкой обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства и про-
ходимость, наименьший расход топлива, наименьшее буксование колес, что умень-
шает повреждения почвы. Возможна установка ходоуменьшителя, как планетарно-
цилиндрического, так и только с цилиндрическими шестернями.

Вал отбора мощности (ВОМ) – независимый, четырехскоростной. Включе-
ние и выключение ВОМ осуществляется как в движении, так и на месте гидропод-
жимной муфтой.

Данная коробка передач позволяет транспортно-тяговому средству иметь ши-
рокий диапазон скоростей движения (от 1,5…2 до 35…40 км/ч вперед и от 1,5…2 до 
15…18  км/ч назад). При установке ходоуменьшителя этот диапазон становится ещё 
более широким. Так же коробку передач, возможно, выполнить с переключением толь-

Рисунок 4 – Коробка передач с синхронизаторами
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ко одного делителя гидроподжимной муфтой, а переключение передач осуществлять с 
помощью синхронизаторов. Это позволит удешевить конструкцию, но при этом сохра-
нится возможность изменения тягового усилия на каждой передаче без разрыва потока 
мощности за счет переключения делителя гидроподжимной муфтой.

Наличие разъемного горизонтального шарнира между полурамами позво-
ляет использовать заднюю секцию в качестве технологического модуля для создания 
широкой гаммы машин для использования в различных отраслях народного хозяй-
ства – сельском хозяйстве, промышленности, лесном и коммунальном хозяйстве и 
других отраслях (рис. 3). Путем некоторого упрощения трансмиссии и удлинения 
задней полурамы возможно создание транспортных средств высокой проходимости 
колесных формул 4х4 (грузоподъемностью порядка 4 т) и 6х6 (грузоподъемностью 
порядка 8т).

Для таких вариантов УТТА возможно использование синхронизированной 
коробки передач автомобильного типа с увеличенным соотношением передаточных 
чисел смежных передач. Это позволит упростить и удешевить трансмиссию УТТА в 
данном варианте исполнения, а также снизить затраты при эксплуатации.

Коробка передач с синхронизаторами (рис. 4) может быть выполнена как с 
раздаточной коробкой, так и без неё. Её конструкция широко унифицирована (ме-
жосевой дифференциал, делитель, корпус) с коробкой передач с гидроподжимными 
муфтами. В ней может быть использован делитель с переключением гидроподжим-
ной муфтой, либо с переключением зубчатой муфтой с синхронизаторами в зависи-
мости от требований предъявляемых назначением машины и потребителем. Так же 
возможна установка вала отбора мощности.

Таким образом, предложенная концепция УТТА сочетает в себе лучшие ка-
чества и особенности конструкции колесных тракторов общего назначения и инте-
гральных тракторов. Модульность конструкции открывает широкие возможности по 
созданию транспортных, строительных, коммунальных и других машин и агрегатов.
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В настоящее время нарушение техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок является одной из основных проблем, что приводит к причинению 
вреда здоровья организма человека. На сегодняшний день 30% несчастных случаев, от 
общего количества случаев поражения электрическим током, происходит в электро-
установках напряжением 6-10 кВ (распределительные установки, трансформаторные 
подстанции), 7% из которых со смертельным исходом. Потерпевшие в этом случае, 
как правило, работники электротехнических специальностей. По результатам подве-
денных статистических данных одной из московских научно-исследовательских ла-
бораторий несоблюдение техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
уносит жизни порядка 1500-2000 человек в год.

Для обеспечения безопасных условий труда при эксплуатации электроуста-
новок на производстве необходимо знать, как действует электрический ток на орга-
низм человека, как правильно оказать помощь людям, пострадавшим от воздействия 
электрического тока [1].

Существует четыре основных особенности поражения организма человека 
электрическим током:

первая – отсутствие каких-либо видимых признаков опасности поражения 
электрическим током. В данном случае человек не может почувствовать, услышать, 
увидеть или как-то иначе заблаговременно обнаружить возможность поражения 
электрическим током;

вторая особенность заключается в том, что токи промышленных частот ве-
личиной 15-30 мА могут вызвать интенсивные судороги мышц. В этом случае само-
стоятельно освободиться от действия электрического тока человек не может;

третья особенность определяется возможностью механического травмиро-
вания после поражения током. Например человек работал на высоте, был поражен 
электрическим током, потерял сознание и упал.

четвёртая – тяжелые электротравмы. Потеря трудоспособности в результате 
электротравм, как правило, бывает долговременной, возможен смертельный исход;

Обслуживание действующих электроустановок, проведение в них опе-
ративных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтажных 
или наладочных работ должны осуществляться только квалифицированными 
электротехническими работниками имеющих соответствующую группу допуска 
по электробезопасности [3]. На предприятиях, как правило, должна быть созда-
на энергетическая служба. Обслуживание электроустановок может осуществлять 
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специализированная организация или электротехнический персонал другого пред-
приятия по договору.

Руководитель предприятия обязан своевременно обеспечивать контроль за 
содержанием, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок согласно требова-
ниям правил безопасной эксплуатации электроустановок на предприятии [2]. Для 
этого он обязан:

• обеспечить необходимое количество работников в сфере электроэнергетика;
• назначить ответственного за безопасную эксплуатацию электрохозяйства 

из числа инженерно-технических работников, имеющих электротехниче-
скую подготовку и прошедших проверку знаний в установленном порядке;

• установить порядок, при котором работники, на которых возложены обя-
занности по обслуживанию электроустановок, проводили тщательный 
надзор за порученным им оборудованием и сетями путем осмотра, про-
верки действия, испытания и измерения;

• обеспечить проверку знаний работников в установленные сроки;
• обеспечить проведения профилактических, приемосдаточных и противоава-

рийных испытаний и измерений электроустановок согласно правил и норм;
• обеспечить организацию выполнения мероприятий по предупреждению 

использования технологий и методов работы, которые негативно влияют 
на окружающую среду;

• обеспечить проведение технического освидетельствования электроу-
становок;

• обеспечить строгое выполнение установленных режимов энергопотребле-
ния, а также предписаний органов государственного надзора.

При соблюдении правил безопасной эксплуатации электроустановок на 
предприятии значительно уменьшится риск поражения человека электрическим то-
ком, что приведёт к уменьшению количества несчастных случаев.
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РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТЕСТУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ КАБЕЛЬНИХ З’ЄДНАНЬ

Об’єктивною реальністю сьогодення є широке впровадження у сфери жит-
тєдіяльності особи, суспільства та держави сучасних інформаційних технологій, 
розгортання на їх основі локальних і глобальних інформаційних систем та мереж, 
призначених для прискорення обміну інформацією та доступу до різноманітних ін-
формаційних ресурсів. Результатом цього є формування суспільства нового типу, 
де інформація й знання стають головним ресурсом подальшого розвитку. В наш час 
великі обсяги інформації зберігаються, обробляються і передаються в локальних та 
глобальних комп’ютерних мережах.

Комп’ютерна мережа являє собою сукупність територіально рознесених 
комп’ютерів, здатних обмінюватися між собою повідомленнями через середовище 
передачі даних [1, с. 56].

На сьогодні більша частина комп’ютерних мереж в якості фізичного серед-
овища передачі даних використовує кабельні чи бездротові з’єднання.

Передача інформації між комп’ютерами відбувається за допомогою елек-
тричних сигналів, що представлені в цифровій або аналоговій формі. В комп’ютерній 
техніці використовуються цифрові сигнали у двійковій формі, а під час передачі ін-
формації по мережі – в аналоговій [2, с. 68].

В разі збою роботи бездротового з’єднання, знаходження помилок зводиться 
безпосередньо до технічного огляду пристрою бездротового зв’язку.

При кабельному з’єднанні в локальних мережах найчастiше використову-
ються: коаксіальний кабель, вита пара i оптоволоконний кабель. Використання ко-
аксіального кабелю не актуальне, оскільки він застарів у своєму використанні. Опто-
волоконний кабель використовується тільки у високошвидкісних мережах в якості 
передачі інформації на великі відстані довжиною 70-150 км і його тестування є до-
сить простим. В локальних мережах найчастіше застосовують виту пару. Цей вид ка-
белю застосовується для монтажу простих і найменш витратних локальних мереж, 
причому відстань між сусідніми комп’ютерами в даному випадку рідко перевищує 
100м. Кабель цього виду звичайно включає дві (або чотири) пари витих проводів. 
Оскільки довжина шини, а значить і сумарна довжина всіх ліній в ній, може бути 
значною, існує досить висока ймовірність пошкодження шини. У витій парі є вісім 
каналів, тому при використанні великої мережі кількість каналів може складати від 
кількох сотень і до декількох тисяч. В результаті виходу кабельного з’єднання з ладу 
при такій значній кількості каналів дуже важко знайти пошкоджений кабель. Ось 
чому для налаштування і в разі неполадок для швидкого відновлення роботи мережі, 
потрібне додаткове обладнання. Таким чином розробка інтелектуального апаратного 
забезпечення тестування мережевих кабельних з’єднань актуальна в наш час.



44

Zbiór raportów naukowych

Розроблений тестер для LAN кабелів, перевіряє тип кабелю (EIA/TIA-568A 
або TIA/EIA-568B), довжину, а також можливі несправності.

Тестування пристроєм відбувається наступним чином:
На платі модуля встановлені два роз’єми RJ-45. Один (А) підключений на 

вихід, а другий (В) на вхід. При тестуванні одна сторона кабелю підключається до 
першого роз’єму (порт А), інша сторона до другого (порт В), таким чином утворюю-
чи замкнуте коло. З порту (А) подаються електричні сигнали, послідовно, на кожну з 
ліній і через кабель вони приходять на другий порт (В). В залежності від того з якої 
лінії сигнал вийшов і в яку прийшов – визначається тип з’єднання, тобто пряме чи 
перехресне. Коли сигнал з порту (А) виходить і не надходить в порт (В), то ця лінія 
помічається як обірвана (тобто тут кабель має обрив). А коли сигнал з порту (А) ви-
ходить, і приходить в порт (В), але не в одну, а в дві і більше ліній, то ці лінії поміча-
ються як коротко замкнені між собою. Всі результати тестування про стан кабельного 
з’єднання виводяться на LCD дисплей.

Якщо кінці кабелю знаходяться на значній відстані, щоб їх підключити до од-
нієї плати, то можна використовувати окрему плату – заглушку. При використанні за-
глушки виводиться така сама інформація про стан з’єднання, що й при використанні 
модуля, тільки на більшій відстані, наприклад між кімнатами, поверхами будинку.

Розроблений пристрій поєднує в собі компактність, надійність, точність, 
низьку собівартість і включає набір потрібних функцій для тестування. Крім цього 
прилад максимально простий у використанні. Пристрій має такі можливості: вимі-
рювання довжини, перевірка типу кабелю, наявність замикань, обривів, роз’єднаних 
пар, правильність розведення провідників в кабелі, що дозволяє економити час по-
шуку та усунення несправностей.
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Будь-які рухи в природі мають форму синусоїди, будь то океанські приливи, 
землетруси, гуркіт грому, ударні хвилі вибуху, просто звукові хвилі, що проходять 
через повітряне середовище, або природна частота, притаманна будь-якому руху 
тіла. Енергія, вібруючі частки і інші недоступні оку сили наповнюють весь Всесвіт. 
Навіть світло, що складається частково з частинок і з хвиль, має базову частоту, що 
сприймається нами у вигляді кольору. Для обробки вказаних сигналів використовують 
аналогові реєстратори та аналого-цифрові перетворювачі, серед яких головне місце 
займають прилади здатні до графічного відображення вимірюваних сигналів – 
осцилографи. Вони дають можливість ученим, інженерам, технікам, викладачам, 
студентам наочно відображати події, що змінюються в часі.

При залученні відповідного перетворювача, осцилографи здатні реєструвати 
будь-які природні явища. Перетворювач – пристрій, що генерує електричні сигнали 
у відповідь на який-небудь фізичний вплив, такий як звук, механічний удар, тиск, 
світло або тепло[1].

Номенклатура нині створених осцилографів досить різноманітна, проте 
основним їх недоліком є громіздкі розміри. Принаймні, так було до появи нового 
покоління – портативних цифрових осцилографів. Дані прилади практично нічим не 
поступаються повноцінним своїм попередникам за рахунок більш ширшої реалізації 
технології мінімізування.

Поряд з малими розмірами вони, як правило, мають досить широку смугу 
пропускання та високу частоту дискретизації. Головним їх недоліком є висока ціна та 
складний користувацький інтерфейс.

Існує клас задач, в яких не потрібна обробка сигналів високої частоти, рівня 
та інше. Зокрема, велика смуга пропускання, частота дискретизації, які не викорис-
товуються в навчальних установах. Тому розроблено осцилограф, в якому зменшено 
витрати при виробництві та апаратну надмірність.

В роботах [2, с.97; 3, с.106 ] наведено приклади реалізації електричних схем су-
часних портативних осцилографів. В порівнянні з поставленою задачею дослідження, 
розглянуті схеми мають значну складність за рахунок великої кількість елементів, 

Таблиця 1 
Характеристики створеного приладу

Максимальна частота до 5 кГц (меандр)
Вхідна напруга 24В(для змінного струму)

30В(для постійного)
Напруга живлення 12В
Робочий розмір дисплея 100×64 pixel
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що збільшує вартість і час розробки. При аналізі існуючих розробок було виділено 
основні складові компоненти майбутнього приладу, розроблено функціональну та 
електричну схеми (рис.1) і здійснено підбір відповідної елементної бази.

На вхід приладу подається сигнал, величина якого може бути від 0,5 до 24В(при 
змінному струмі) і 30(при постійному) та знаходитись в діапазон частот до 5кГц.

Пройшовши через дільник напруги, операційні підсилювачі ІС4 і ІС5 вхід-
ний сигнал потрапляє на АЦП мікроконтролера, де перетворюється в цифрову фор-
му і надходить у внутрішню пам’ять для подальшої обробки (прив’язки до розгортки, 
виводу на екран, вимірювання параметрів і т.д.).

Таким чином дана схема дозволяє подолати всі недоліки попередніх розробок 
та придатна для використання в освітніх закладах. Надійність і простота експлуата-
ції даного осцилографа не вимагають від користувача ніяких особливих спеціальних 
знань і досвіду. Інтерпретація отриманої інформації може бути легко проведена шля-
хом елементарного візуального порівняння знятих в ході перевірки осцилограм.
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Рис 1. Розроблена схема портативного осцилографа
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Для преобразования и регулирования параметров электрической энергии 
широко применяются силовые электронные устройства. Очень часто они являют-
ся источниками вторичного электропитания потребителей электрической энергии. 
Источники обеспечивают их электрической энергией с необходимыми параметрами 
заданного качества.

К функциям силовых электронных устройств можно отнести: преобразо-
вание электрической энергии; электрическую изоляцию цепей питания друг от дру-
га и от первичного источника; высокую стабильность вторичных питающих напря-
жений в условиях значительного изменения первичного питающего напряжения и 
нагрузок; эффективное подавление пульсаций во вторичных питающих цепях по-
стоянного тока, требуемую форму переменного напряжения и тока, постоянство 
угла сдвига их фаз и высокую стабильность их частот и т.д.

Рис. 1. Упрощенная схема трехфазного мостового АИН



49

Inżynieria i technologia. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka

Использование полупроводниковых приборов обеспечивает высокую над-
ежность, экономичность, большой срок службы средств вторичного электропитания 
при их сравнительно малых габаритах и массе.

В инверторах форма выходного напряжения близка к синусоидальной, в ней 
отсутствует третья и кратные ей гармоники. Также его отличительной чертой явля-
ются относительно малые пульсации входного тока.

В качестве силовой схемы АИН примем мостовой трёхфазный транзисторный 
инвертор напряжения [1], выполненный на IGBT-транзисторах. Его схема представ-
лена на рис. 1. На схеме, конденсаторы Сф1, Сф2  и 2  дросселя Lф представляют со-
бой фильтрующую цепь, а транзисторы VT1..VT6 с шунтирующими диодами VD1..
VD6 производят коммутацию нагрузки ZA, ZB, ZC, согласно заданному ШИМ управ-
лению [2].

На рис. 2 показан алгоритм переключения транзисторов инвертора при угле 
проводимости каждого транзистора λ  = 180°.

В схеме всегда одновременно открыты три тиристора разных фаз, что обес-
печивает независимость формы кривой выходного напряжения на нагрузке при из-
менении её параметров. Как видно из алгоритма переключения транзисторов при 
λ  = 180° возможны шесть независимых сочетаний открытых и закрытых состоя-
ний транзисторов. Из рисунка 3 видно также, что при соединении нагрузки звездой 

Рис. 2. Алгоритм работы АИН
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каждая фаза подключается ежепериодно либо параллельно другой фазе и последо-
вательно с третьей, либо последовательно с двумя другими фазами, соединёнными 
параллельно. Поэтому к каждой фазе прикладывается напряжение, равное Ud/З или 
2Ud/3 (при равных сопротивлениях фаз), и фазное напряжение на нагрузке имеет 
двухступенчатую форму.

На рис. 3 показаны развертки выходных напряжений и токов в фазах А 
и В, и линейного напряжения между этими фазами при активно-индуктивной 
нагрузке. Кривые построены в предположении, что положительная полуволна 
выходного напряжения каждой фазы формируется при включении транзисто-
ра, имеющего четный номер. Номера транзисторов соответствуют очереднос-
ти выработки управляющих импульсов. Например, положительная полуволна 
напряжения фазы А формируется при включении транзистора VT4  в момент 
времени 0=∂ . Соответственно, отрицательная полуволна формируется при 
включении транзистора VT1 при π=∂ .Амплитуда фазного напряжения рав-
на напряжению на верхней емкости фильтра CФ1, которое составляет половину 
напряжения источника питания Ed. Ток на фазе А замыкается через нулевой 
провод. При наличии нулевого провода, соединяющего нулевую точку звезды 
нагрузки со средней точкой входного фильтра, каждая фаза инвертора работает 
независимо друг от друга.

Принимая во внимание, что при активно-индуктивной нагрузке трехфаз-
ного АИН, в реальной схеме ток в нулевом проводе существует при любых соотно-
шениях параметров нагрузки, можно сделать вывод о том, что допущение о синусо-
идальности тока в нагрузке является слишком грубым и приводит к качественным 
погрешностям в результатах анализа.

Рис. 3. Кривые выходных напряжений трехфазного АИН
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ СПАМ-ФІЛЬТРАЦІЇ. ІДЕЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ПІДХОДУ 

Ключові слова: спам, фільтрація, спам-фільтр, класифікатор Байєса.
Небажані електронні розсилки по електронній пошті є однією з найбільш 

серйозних проблем Інтернет. Спам суттєво знижує ефективність роботи систем елек-
тронної пошти та може мати серйозні фінансові наслідки для підприємства, а також 
являти собою загрозу безпеки комп’ютерів та інформації, що розміщена на них. На 
відміну від окремого користувача, збитки від спаму для великої компанії чи всією 
галузі сягають $200 за рік в розрахунку на одного офісного працівника. В результаті 
досліджень було встановлено, що на видалення одного небажаного повідомлення в 
середньому витрачається 4,4 секунди. В США цей показник знижує продуктивність 
праці в цілому на 4 більйони доларів щороку. 

В наш час для боротьби з небажаними повідомленнями використовують 
спам-фільтри, що базуються на двох основних підходах фільтрації:
• аналіз службової інформації про відправника та маршруту руху електронного 
документа;
• аналіз змістовної частини електронного документа.

Аналіз службової інформації про відправника та маршрут руху електронного 
документа реалізується методом сірих списків.

Метод сірих списків (грейлістинг)
Даний метод реалізований на основі поведінки програмного забезпечення 

розсилки спаму. Метод базується на різниці поведінки звичайних поштових серверів 
та спам-серверів. Принцип полягає в наступному: всі невідомі SMTP-сервери вважа-
ються «сірими» [1]. Листи з таких серверів тимчасово відхиляються. Їм повертається 
код тимчасової помилки. У випадку, якщо сервер-відправник повторює спробу через 
певний період – сервер вноситься в білий список. Спамерські ж програми або «не 
вміють» відправляти спам-лист повторно. Цей метод дозволяє відсіяти до 90% спаму.

Аналіз змістовної частини документа полягає у визначенні приналежності 
листа до певної множини/класу: спам (S), неспам (⌐S). Для роботи цих методів необ-
хідне навчання фільтрів. Такі методи добре працюють при класифікації звичайних 
текстових чи HTML-повідомлень. Після навчання на достатньо великій вибірці вда-
ється відфільтрувати до 85-87% спаму. 

Найнадійнішим системами спам-фільтрації є системи, побудовані на основі 
наївного класифікатора Байєса [2]. Метод Байєсівської фільтрації дозволяє класифі-
кувати повідомлення шляхом знаходження в тілі листа ознак спаму. До ознак спаму 
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належать заздалегідь визначені характерні рядки і/або їх комбінації, наприклад, кон-
тактні дані, назви торгових марок, слогани і т.д. 

Загальний алгоритм:
1. Умовна імовірність того, що i-те слово з’являється в повідомленнях, якщо 
вони є S (spam) і H (ham) (⌐S=H): p(wi|S) і p(wi|H) відповідно;  
2. Тоді імовірність для даного документа D за наявності двох класів S і H:
3. 

 ,

 ,
де  – повна імовірність того, що обране повідомлення є спамом,  – повна 
імовірність того, що обране повідомлення не є спамом;

4. Поділивши одне на друге, маємо відношення правдоподібності:
.

Логарифм правдоподібності:
.

5. Порівняння логарифма правдоподібності з деяким заздалегідь заданим 
пороговим значенням h. Повідомлення класифікується як спам, якщо:
6. 

.
Даний метод є досить дієвим, простим і зручним у використанні, проте має 

суттєві недоліки. 
Способи обходу даного фільтра:

• Прикріплення до повідомлення графічного чи будь-якого іншого 
файлу зі спам-інформацією, при цьому сам текст повідомлення 
може не нести жодного сенсу. При цьому документ, що не може 
бути проаналізований як простий текст, пропускається і не 
класифікується як спам.

• «Байєсівське отруєння». Даний спосіб полягає в додаванні великої 
кількості зайвого тексту, що обманює фільтр.

Варто виокремити так звані розподілені методи. Їх суть полягає в участі в 
зборі інформації великої кількості незалежних поштових систем, що здійснюють 
обмін даними між собою, наповнюючи базу даних про спам. Розподілені методи є 
двох видів: 

• сигнатурний аналіз. Методи полягають у визначенні масовості 
повідомлення. Загальний алгоритм:
1. Для кожного щойно отриманого листа обчислюється контрольна сума 
(наприклад, за алгоритмом MD5).
2. Значення контрольної суми зберігається в базі даних.
3. До контрольної суми приєднується лічильник повторень.
4. Якщо для контрольної суми вхідного повідомлення вже є запис в БД, 
лічильник збільшується на 1 і порівнюється з пороговим значенням. Якщо значення 
лічильника перевищує порогове, повідомлення вважається масовим.
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Даний метод є зручним завдяки самостійному налаштуванню фільтра та 
відсутності необхідності регулярного навчання.

Спосіб обходу: в кожне повідомлення вносити незначні зміни (заміна букви 
на на букву з іншого алфавіту чи схожим знаком або додавання довільного фрагменту 
текста).

• чорні списки (блеклістинг).
Чорний список або список блокування – список, що є глобальними, 

колективно оновлюваними базами даних доменів, мереж, хостів, що є джерелами 
спаму. Кожен одержувач електронних повідомлень може додати в базу даних 
інформацію про спамера. Даний метод наразі є ефективним лише за умови сумісного 
використання з іншими вищезазначеними методами. 

Існують так звані процедурні методи боротьби зі спам-розсилкою, що 
направлені на підвищення витрат розсилки [3]. Суть таких методів: перед прийомом 
повідомлення від невідомого відправника автоматично відправити йому лист у 
відповідь, в якому попросити виконати якісь дії, наприклад, здійснити перехід за 
посиланням, що знаходиться в листі, чи виконати певну інструкцію і відправити 
у відповідь результат виконання, або ж відправити у відповідь пустий лист. Серед 
недоліків даних методів – затримки доставки пошти, затруднення у користувачів і т.д.

Кожен з перечислених методів має свої переваги і недоліки, тож найкращого 
ефекту можна досягти лише застосовуючи поєднання одразу декількох методів. 
Тож головною метою наразі є розробка системи фільтрації, що має наступні 
характеристики:

 
• визначення ефективності. Оптимально оцінити ефективність фільтрації 
можна лише при наявності зворотнього зв’язку користувачів з системою (користувач 
повинен мати змогу самостійно інформувати систему про помилки розпізнавання 
спаму);
• динамічне визначення оптимального фільтру (чи набору фільтрів) для 
кожного повідомлення. В загальному випадку для кожного повідомлення бажано 
обрати свій спосіб фільтрації.
• підтримка розширення системи шляхом додавання нових методів фільтрації 
у вигляді програмних модулів чи плагінів.
• конфігурація фільтрів без змін в коді програми.

Така система зможе обробляти електронну пошту різними фільтрами, 
визначати ефективність фільтрації, розширювати свою функціональність та гнучко 
змінювати поточну конфігурацію. 

Проте тільки розробивши метод відслідковування, аналізу та прогнозування 
динаміки поведінки спамерів, а також прийняття відповідних мір за результатами, 
можна буде суттєво скоротити кількість розсилки «електронної макулатури». 
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