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

Бородін В.І.
асистент кафедри ахВ,  

ІхФ, нТуу «кпІ»
Ярощук Л.д.

кандидат технічних наук,  
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доСЛІдженнЯ нечІТкоЇ СиСТеМи керуВаннЯ  
ТеМПераТурниМ режиМоМ у коЛонІ СинТеЗу аМІаку

ключові слова: аміак, колона синтезу, нечітка система керування
Keywords: ammonia, сolumn ammonia synthesis, fuzzy control system

В даний час автоматизація технологічних процесів набуває все більшого 
значення. створення сучасної автоматизованої системи управління з використанням 
промислових контролерів і робочих станцій дозволяє не тільки підвищити економічну 
ефективність підприємства, але і дає можливість вийти на новий рівень управління 
технологічними процесами виробництва.

у ряді випадків модернізація системи управління з використанням 
новітніх засобів цифрової обчислювальної техніки зводиться, на жаль, тільки до 
заміни морально застарілих засобів автоматизації, при цьому не всі можливості і 
функції, якими володіє сучасна мікропроцесорна техніка, реалізуються. крім того, в 
більшості випадків методи і способи управління залишаються такими ж, якими були 
і до модернізації, що в кінцевому рахунку не може привести до кращого управління 
складними технологічними об’єктами, що характеризуються, наприклад, взаємним 
впливом між регульованими параметрами, наявністю збурень, нестаціонарністю 
динамічних характеристик об’єктів і т. д.

Тому актуальним є завдання створення більш надійної системи автоматизації 
процесом синтезу аміаку, яка б дозволила більш раціонально використовувати 
сировинні та енергетичні ресурси.

під нечіткими системами автоматичного управління розуміються системи 
управління, що містять структурно блоки нечіткого логічного висновку. Зазначені 
блоки представляють собою нелінійні ланки, оператори яких визначається базою 
знань, що складається з нечітких продукційних правил, і використовуваним алго-
ритмом нечіткого логічного висновку.

процес регулювання багато в чому залежить від дій оператора-технолога, від 
його професійних навичок і досвіду. Тому для вирішення завдання реалізації автома-
тичного регулювання температурним режимом в колоні синтезу аміаку був обраний 
апарат нечіткої логіки, адже він ґрунтується на продукційних правилах, які, в свою 
чергу, проектуються на підставі експертних оцінок. продукційні правила нечіткої 
логіки близькі за своєю структурою зі стилем мислення людини, що значно спрощує 
управління складними технологічними об’єктами.
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на вхід нечіткого регулятора 1-ї полички надходить температура на першій 
поличці. Далі величина спочатку піддається операції фазифікації (перетворення в не-
чіткі змінні), потім отримані нечітка зміна використовуються в блоці нечіткого логіч-
ного висновку для отримання керуючого впливу на об’єкт, який після виконання опе-
рації дефаззифікації (зворотного перетворення нечітких змінних в чіткі) надходить 
на вихід регулятора у вигляді керуючого впливу Δy(k).

розглядаємо такі лінгвістичні змінні:
Температура на 1-й поличці – «низька», «нормальна», «Висока».
приріст величини керуючої дії Δy(k) – «низький», «середній», «Високий».
Для створення нечіткої моделі управління температурним режимом колони 

синтезу аміаку необхідно створити нечіткі правила, на підставі яких температура ав-
томатично буде підтримуватися в оптимальному для протікання реакції інтервалі. 
Формування бази правил нечіткого регулятора відбувається у вікні edit rules.

правила наведені нижче:
якщо Температура на 1-й поличці=низька, то Δy(k) = Високий.
якщо Температура на 1-й поличці=нормальна, то Δy(k) = середній.
якщо Температура на 1-й поличці=Висока, то Δy(k) = низький.
Так як процеси нагрівання та охолодження в колоні синтезу аміаку мають 

перехресний характер то при моделюванні регуляторів 2-ї і 3-ї полички пропонуєть-
ся використовувати два входи (перший вхід – температура на попередній поличці, 
другий вхід – температура на поточній поличці) та один вихід – приріст величини 
керуючої дії Δy(k).

розглядаємо такі лінгвістичні змінні:
Температура на 1-й поличці – «низька», «нормальна», «Висока».
Температура на 2-й поличці – «низька», «нормальна», «Висока».

Риc. 1. Схема АСР з нечітким регулятором в Simulink
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керуюча дія Δy(k) – «Дуже мала», «мала», «нормальна», «Висока», «Дуже ви-
сока».

Для аналізу якості перехідних процесів було проведено комп’ютерне мо-
делювання нечіткої системи [1]. Для створення нечіткої аср у робочому полі 
Simulink підключаємо нечітку модель до системи, вказавши у вікні параметрів бло-
ку fuzzy-регулятора ім’я файлу (fuzzy-controller) та на наступному етапі проводиться 
комп’ютерне випробування нечіткої моделі. побудований контур наведена на рис. 1, 
а графіки перехідних процесів – на рис. 2.

Згідно графіків перехідних процесів аср с fuzzy-регуляторами можна ви-
значити наступні критерії якості: перерегулювання, час встановлення Ts, максимум 
помилки emax і момент часу Tmax, при якому помилка досягає цього максимуму. Для 
першої полички були отримані наступні значення: перерегулювання – 3.52 %, emax – 
17.6 ос, Tmax – 780 c, Ts – 880 c. Для другої полички були отримані наступні значення: 
перерегулювання – 0 %, emax – 0 ос, Tmax – 0 c, Ts – 1020 c. Для третьої полички були 
отримані наступні значення: перерегулювання – 0 %, emax – 0 ос, Tmax – 0 c, Ts – 1050 c.

Перелік посилань
1. бородін В. І., Визначення структури системи автоматизації колони синтезу 

аміаку [Текст] / бородін В. І., ярощук л. Д. // автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології: Тези доповідей Восьмої науково-практичної конференції 
студентів; київ, нТТу «кпІ», 3-4 грудня 2014 р. – к.: нТуу «кпІ», 2014. – 77 с.: 
іл. – бібліогр.: в кінці тез. – с. 8-10.

Рис. 2. Графіки перехідних процесів
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. информатика, вычислительная техника и автоматизация.
черьопкін Є. С.

асистент, кафедра ахВ 
ІхФ, нТуу “кпІ”

жученко а. І.
проф., д. т. н., зав. каф. ахВ

ІхФ, нТуу “кпІ”

СеЛекТорниЙ БЛок реГуЛЮВаннЯ 
За рІВнеМ ЗБуреннЯ В СиСТеМІ

ключові слова: система керування, пІД-регулятор, рівень збурень
Keywords: control system, pId controller, disturbances level

у сучасній теорії автоматичного керування неможливо розглядати процес 
без врахування збурюючих впливів, що діють на об’єкт керування. принцип керу-
вання за збуренням, або принцип компенсації збурень, полягає в тому, що керуючий 
вплив у системі виробляється в залежності від результатів вимірювання збурення, 
що діє на об’єкт. Іншими словами, в даних системах керуючий вплив є функцією збу-
рюючого впливу.

основною задачею при синтезі системи керування є на основі інформації, 
що отримується з технологічного процесу, вибрати найбільш ефективний алгоритм 
керування, що залежить від рівня збурюючих впливів у системі.

на прикладі процесу прогрівання паперового полотна було розроблено се-
лективну систему з врахуванням даного фактору і реалізації декількох способів ке-
рування.

Значення температури паперового полотна на виході з кожного сушильного 
циліндра надходить в блок-аналізатор рівня збурень. оскільки збурення на об’єкті 
керування мають випадковий характер [1], то немає можливості в реалізації системи 
його прогнозування. однак, є можливість визначення його рівня, що надає можли-
вість реалізації гнучкої системи керування. робота блоку визначення рівня збурення 
в системі полягає в аналізі даних з об’єкта керування про величини температур па-
перу на основі ряду послідовних вимірювань і обробка цих даних за допомогою ста-
тистичних методів. За результатами його роботи отримується значення оцінки рівня 
збурення в системі, що находить до селектора. Його задачею є перемикання системи 
керування в один з режимів, що є більш ефективним для даного рівня збурень.

В якості варіантів блоку керування було використано:
1. блок керування на основі методу динамічного програмування.
2. блок керування з 3-ма плаваючими пІД-регуляторами.
при низьких рівнях збурення у системі (менше 10% ) система працює з бло-

ком на основі методу динамічного програмування 2 (рис. 1). Це надає можливість 
оперативного керування процесом прогрівання з незначним відхиленнями темпера-
тури паперу від оптимального значення [2].

при високому рівні збурюючих впливів (більше 10%) селектор перемикає 
роботу системи на блок 3 (рис. 1). В цьому режимі в роботу включається 3 плаваючі 
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пІД-регулятори. особливістю їх роботи є динамічна зміна кількості керувальних ци-
ліндрів і відповідності до параметрів процесу і знаходження критичних точок зміни 
теплопровідності матеріалу.

Запропоноване рішення має на меті покращити ефективність роботи сис-
теми керування за рахунок вибору оптимального, у відповідності до рівня збурень 
у системи, алгоритму. подальші дослідження пов’язані з тестуванням системи керу-
вання з метою визначення оптимальних параметрів налаштування регуляторів і по-
шуку “вузьких” місць в роботі даної системи.

структурна схема роботи даної системи представлена на рисунку:

Література
1. лыков а. В. Теория сушки / а. В. лыков. – москва: Энергия, 1968. – 472 с.
2. Жученко а. І. керування процесом прогрівання паперового полотна на основі 

методу динамічного програмування [Текст] / Жученко а. І., черьопкін Є. с. // 
Технологічний аудит те резерви промисловості. наукові підсумки – 2015. – х.: 
«Технологічний Центр», Vol 6, no 7(26) (2015). – с. 6-10. ISSn (print) 2226-3780, 
ISSn (on-line) 2312-8372.

Рисунок 1. Структура селекторної системи керування процесом прогрівання паперового 
полотна
1 – селектор; 2 – блок керування на основі методу динамічного програвання; 3 – 
блок керування з 3-ма плаваючими ПІД-регуляторами; e(t)- сигнал завдання; u*(t) – 
розрахункове значення керуючого впливу; k(t) – рівень збурення у системі; u(t) – сигнал 
керування що надходить на в виконавчий механізм 
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fuZZy neural networK energy control SyStem

Annotation. The synthesis and study of neuron system of automatic control system, 
autonomous power supply. As a result, was constructed membership functions for terms of 
input variables, according to a preliminary study of the neural network.

Keywords: neural network, the membership function, independent power supply, 
solar battery, wind power plant

The aim is to study the synthesis and neural fuzzy automatic control system (acS) 
independent power supply system (IpSS) based wind-solar systems and reserve power gen-
erator.

materials and methods of research. In [1], the general view, structural and func-
tional schemes IpSS. The main sources of energy for the IpSS was selected solar and wind 
energy as well as a backup – power. according to the design of the scheme electrical func-
tion [1], the connection of a source of energy (Se) is using power electronic keys that the 
scheme electrical structural [1] in the form of block switching sources.

There is the problem – to develop acS IpSS, which should optimize the energy for 

Figure 1 – Architecture ACS IPSS
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autonomous consumer, given 
the conditions in which it is 
planned to implement IpSS 
(energy potential, the energy 
needs of the consumer, etc.).

For definiteness fur-
ther study was made of the 
conditions of kirovohrad re-
gion that are in [2-4].

The architecture of 
the complex decision-making 
fuzzy neural acS IpSS shown 
in (fig. 1). The input data come 
on the power, which are able to 
provide solar battery (Sb) and 
wind turbine (wt). The third 
input parameter  – power re-
quired consumer. depending 
on their values switching de-
vice must provide one of the 
modes:

– mode 1 – just con-
nect solar battery.

– mode 2 – connect-
ing solar panels and wind turbines.

– mode 3 – connect the solar cell, wind turbine and reserve power generator.
Initially using a neural network using peer data is adequate configuration manage-

ment system based on fuzzy logic. Then, the start IpSS. during the operation constantly up-
dated knowledge base process. when discrepancies or quality control after a certain period of 
time (set by expert specialist) information from the database is transferred to the intelligent 
module where using a neural network is made re fuzzy system. all this is based on back propa-
gation algorithm (gradient method), which can be implemented using the guI hybrid (fuzzy) 
neural network module anFIS 
editor (Fuzzy logic toolbox) 
in the application package sys-
tem matlab® [5, 6].

Input parameters:
– power that can pro-

vide Sb: 0... 2.5 kw;
– power that can pro-

vide wt: 0... 6 kw;
– power required 

consumers: 0... 7 kw.
The initial setting of 

the system:
Figure 4 – The quality of functioning fuzzy control system 
with sample after additional cycles

Figure 3 – The quality of education using membership 
functions – “gbellmf”

Figure 2 – Training sample
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– Select one of 
3 modes (standard units to re-
cord a 1 to 3).

effective model-
ing was used three blocks: 
150 sets of expert data train-
ing data and testing data and 
35 sets chesking data. three 
blocks further improves the 
quality of management sys-
tem, as it enables to ensure 
that there was no re-training 
network [6]. Information 
blocks filled to the specific 
neural network synthesis  – 
data should vary smoothly 
and maximally saturated fill 
the entire area of their val-
ues. the standardization of 
parameters and dimension 
reduction matrix inputs have 
not performed as they are 
interconnected and techno-
logically changing sequence 
in the same areas.

by activating an-
FIS editor, downloaded study 
sample (fig. 2).

after the cycle approvals have chosen to belong “gbellmf ”, and 1000 training peri-
ods, resulting in mean-square error is 4.76% shown in (fig. 3).

after repeated cycles (fig. 4) failed to reach the average arithmetical error in the 
amount of 5.888%.

Then download checker block data (fig. 5), which confirmed the adequacy of fuzzy 
systems: arithmetic average error – 6.279% and no effect of retraining.

acS fuzzy synthesized IpSS shown in (fig. 6). The algorithm processing informa-
tion – Sugeno. In our case, the system of fuzzy control will include 17 productions fuzzy 
rules. In the context of fuzzy logic in the process of phasing understand the values of func-
tions of fuzzy sets (terms) and based on common input data [7].

The aim of phasing analysis is to establish consistency between the separate output 
variable fuzzy control system and the value of membership function of term the correspond-
ing input linguistic variable.

In (fig. 7) functions for the terms of input variables, and the (fig. 8) – fuzzy rules for 
fuzzy productions acS IpSS with customized parameters of membership functions.

the software code such fuzzy system using functional blocks matlab® eas-

Figure 6 – Structure Fuzzy ACS IPSS in FIS-Editor MatLab®

Figure 5 – Quality operation system in fuzzy chesking data
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ily regenerate the code pro-
gramming language Fcl 
(Fuzzy control language). 
this will enable encapsu-
late software developed in 
the language of fuzzy con-
trol Fcl, in the functional 
unit (based on the standard 
Iec 1131-3) programmable 
logic controllers (plc  – 
programmable logic con-
trollers) in the form of 
structured text. Fcl de-
scribed in the standard Iec 
1131-7, which identified 
goals of development lan-
guage, its basic structure.

Interaction fuzzy 
control algorithm with IpSS 
programming environment, 
in this case you can use such 
as Scada-system ISagraF 
and trace mode, must be 
hidden from other pro-
grams of this environment. 
that is why the implemen-
tation of the algorithm op-
eration IpSS acS software 
can be made functional 
unit, for example, in lan-
guage Fbd / ld.

conclusions. using 
neural network to stream-
line the structure of fuzzy 
acS in the course of IpSS, 
under certain conditions 
(energy needs of consum-
er, weather conditions and 
other areas.). the proposed 
method to create the acS can 
be used for systems that are 
based on other renewable energy sources.

Figure 8 – Terms productions fuzzy ACS IPSS, customized 
neural network

Figure 7 – Charts terms of membership functions for input 
variables:
a) – “power SB”; b) – “power WT”; c) – “power consumer”
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ІнфорМацІЙна СиСТеМа доСЛІдженнЯ  
Зору дІТеЙ дошкІЛьноГо ВІку

Анотація. В роботі розглянута програма, створена для дитячих лікарів 
офтальмологів, головним завданням якої є розробка та дослідження комп’ютерної 
технології дослідження зору дітей дошкільного віку з використанням електронних 
пристроїв візуалізації зорових стимулів. Програма розроблена авторами.

ключеві слова: інформаційні технології в медицині, інформаційна система 
для лікаря, офтальмологія.

Annotation. In this work, we are to describe a specially-designed program which is to 
be for physician oftalmogols, the main task of this program is to research and development of 
computer technology of preschool children using electronic imaging devices of visual stimuli.

The program was developed by the authors of this article.
Keywords: informational technologies in medicine, informational system for 

doctor, oftalmogology.

розвиток комп’ютерних технологій з кожним роком полегшує роботу різних 
спеціалістів, впроваджуються автоматизовані системи, комп’ютерні програми, нові 
методи для виконання старих завдань, цим самим пришвидшуючи роботу спеціалістів 
та підвищуючи їх продуктивність. не відстає і медицина: впроваджуються в роботу 
програми обробки інформації, автоматизовані робочі місця, інформаційні системи 
для лікарів та ін. актуальність розробки нових медичних інформаційних систем є 
незаперечною.

представлена програма була розроблена для дитячих лікарів офтальмологів, 
оскільки на сьогоднішній день вони лікують широкий спектр хвороб, що потребує 
додаткового інформаційного ресурсу. розробка програми, що частково автоматизує 
роботу лікаря з документами, базами даних та звичайними паперами дозволить 
зменшити час, витрачений лікарем кожного дня на паперову роботу і тим самим 
звільнити час та продуктивність роботи з пацієнтами.

описана далі програма є медичною інформаційною системою [1], головною 
функцією програми є виведення рекомендацій для лікаря у вигляді переліку найбільш 
поширених хвороб при даних симптомах для подальшого лікування. присутні також 
інші функції програми, такі як: збереження бази даних карток пацієнтів в електрон-
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ному вигляді; тестування у вигляді аплікаційних зображень; база реальних діагнозів 
та рекомендацій щодо їх лікування.

Для розробки програми використовується мова програмування с#[2].
мова c# була розроблена з урахуванням сильних і слабких особливостей 

інших мов, тому вона необтяжена необхідністю підтримувати зворотню сумісність з 
попередниками, що дозволило зробити її структуру ясною і логічною, а c# програму-
вання досить просте і надійне [3].

при створенні бази даних були враховані поради та зауваження дитячого ліка-
ря офтальмолога і медсестри відділення офтальмології, тому рецепти та поради щодо 
лікування очних хвороб в базі є реальними і використовуються в практиці лікарів. 
при призначенні фармацевтичних препаратів лікарі керуються документом мініс-
терства охорони здоров’я україни «протокол лікування <назва захворювання>»[4].

користувачі програми:
1. працівник реєстратури:
реєструє початкову інформацію про пацієнта: пІб, дата народження, адреса, 

телефон.
2. медсестра відділення офтальмології:
Вносить інформацію про щеплення, огляди та аналізи пацієнта.
3. Дитячий лікар офтальмолог:
Згідно обстеження ставить попередній діагноз, призначає лікування, 

досліджує результат, ставить заключний діагноз та виписує лікарняний лист.
оскільки в програмі присутній аналог електронної картки пацієнта, були 

використана форма № 025/о «медична картка амбулаторного хворого» [5]. при 
вводі попереднього діагнозу, лікар офтальмолог може отримувати список медич-
них профілактик для лікування даного діагнозу. Цей список не є правилом, а лише 
рекомендацією, яка надається лікарю. оскільки база є відкритою  – офтальмолог 
може редагувати список, додавати нові препарати та діагнози.

Заключення і висновки.
на виході отриманий повноцінний програмний продукт, що буде доопра-

цьовуватися і розвиватися надалі в міру необхідності тих чи інших модулів. база 
хвороб в програмі буде регулярно обновлятися. при розробці опрацьовано прото-
коли лікування хвороб, затверджені міністерством охорони здоров’я україни, всі 
рецепти лікування, що виводяться в системі, написані під керівництвом дитячого 
лікаря офтальмолога; зібрано базу з найбільш поширеними діагнозами в дитячому 
відділенні офтальмології. передбачена можливість доповнення та змінення бази 
діагнозів та медичних препаратів лікарем офтальмологом, що з часом розширить 
список захворювань та їх лікування. проведена робота з медичними картками хво-
рих для аналізу необхідних полів в програмі.
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Some aSPectS of DeSign aPPlicationS Diet anD PhySical training

Today sport and healthy food is gaining in popularity, not to mention the health 
benefits. but the newcomer, to know a healthy lifestyle, it is extremely difficult to make a correct 
diet and to choose an appropriate training program.

The developed application can choose the user right diet and exercise, depending on 
the goal, whether it be weight loss or muscle gain, taking into account age, weight, height and 
lifestyle. The network has similar services, such as health-diet.ru. However, the application 
being developed is mobile, respectively will is always at hand.

today, healthy food and sport is gaining its momentum and is extremely important 
for human health, maintaining vitality, tone and mood. people set themselves a specific 
goal: to lose weight, gain muscle mass, weight gain, etc. but to achieve the necessary result 
correctly made diet and physical exercise program

appendix compiling diet and exercise – it is a means of drawing up an individual 
diet and training schedule for sports, which allows to monitor the consumed food, control 
the intake of calories in the body and other nutrients contained in the food, as well as actively 
engaged in activities and monitor progress to achieve its purpose. at the moment, there are 
similar web services, for example, health-diet.ru, but the service may seem quite difficult for 
a beginner to learn as well as extremely inconvenient when using their mobile device. as for 
these mobile applications is quite unique not much,

The main problems of the design drawing diet applications and training are to 
competently composed diet food intake, because each person is different and the nutrients 
contained in food are absorbed differently.

The main objective of the design application drafting of diet and exercise is to create 
a convenient and easy -to-use mobile application that makes it easy to eat right, exercise, 
monitor the flow of nutrients into the body and strengthen your health.

The app has a database of users for access to personal information, diet and exercise 
when you log into the application from another phone. as well as a database of food, of 
which diet is made, and the base of exercise, compiling training programs.

when you register, and you first log in to the user application provides a small 
form, in which you must fill out information about yourself, such as height, weight, age, 
etc. This information is necessary for drawing up an individual diet and calculating the 
required number of calories per day. next you need to specify the destination to which 
will follow the user – it is weight loss, weight gain, and a set of muscle mass. after that 
will open the main menu, from which you can go to the personal information, the diary of 
exercise, diet, or quit the application. The user can create a diet manual, based on personal 
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preferences, or for him it will make the application. It is also possible to add new types of 
exercises and foods.

calculation of the daily diet is repelled by the formula basal metabolism. at the 
moment, one of the most accurate formula is considered to be formula-muffin dzheor 
developed in 1990.

basal metabolic rate (bmr) – is how many calories the body needs to maintain life 
in the case of complete rest (breathing, pumping blood, hair growth, etc).

For women: bmr = 10 * weight (kg) + 6.25 * height (cm) – 5 * age – 161

For men: bmr = 10 * weight (kg) + 6.25 * height (cm) – 5 * age + 5

For the total calorie consumption per day is necessary to multiply the basal 
metabolic rate by the following factors:

• Sedentary lifestyle: bmr x 1.2
• low activity (sports 1-3 days a week): bmr x 1.375
• average activity (sports 3-5 days a week): bmr x 1.55
• high activity (sports 6-7 days a week): bmr x 1.725
• Very high activity (very active sports every day, high physical activity at work, 

training twice a day): bmr x 1.9
based on these calculations, drawn up diet and exercise program. The program 

of «weight loss» resulting number of calories will gradually decline as the diet comes less 
calorie foods, and the resulting calories will be burned exercise program. as for the «muscle 
Set» program, then the resulting number of calories to grow, thanks to the food and its 
quantity, rich in protein and carbohydrates, but the minimum reserve fat. The complex 
exercise, appropriate program: basic exercises with a small number of approaches. The 
program «weight gain» is taken into account calorie foods and simple exercise that will not 
burn a lot of calories, but will help to stay in shape and avoid obesity.

at any time, the user can go to the section with personal information, which shows 
the current progress, the required amount of calories that you need to get today, the number 
of calories obtained at this time, the number of calories to be burned.

The user has the opportunity to add the product to the database, which is not yet 
in the application, stating his name and energy value per 100 g. product as well as add a new 
exercise, stating his name and, if necessary, a description.

Thus, as a result of the application designed compilation of diet and exercise that 
will help absolutely anyone to eat right, exercise, improve their health and follow the goal.
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the neceSSity of reSearching anD recreating cloSeD  
ecoSyStemS to coloniSe the SPace

The work contains some new methods of data analysis, which allow structuring large 
amounts of data and extracting the necessary information, as well as installation of functional 
dependencies on observations and variables to build predictive models. Such methods as cluster 
analysis, discriminant analysis, regression analysis, factor analysis, as well as heuristic methods 
that combine the functions of previously developed methods are presented.

Keywords: data mining, dependency recovery tasks, heuristic algorithms.

alongside with the development of information technologies the amount of data 
significantly increases. however, a significant amount of publicly available information is 
not useful in the case of searching for a particular query, making it more difficult to obtain 
the necessary data. as a consequence, there is a need for different methods of structuring 
and extracting useful information. In addition, there is a need for detection in the test data of 
practically useful, non-trivial and previously unknown interpretations of knowledge, which 
in their turn are necessary to establish any dependencies on observations of variables, to 
build predictive models, on the basis on which decisions are made in various fields of human 
activity. For this purpose methods of data mining, arising on the basis of applied statistics, 
pattern recognition, artificial intelligence theory, database theory and algorithmization are 
used.

at the moment, there are a number of methods of data analysis, such as cluster 
analysis, factor analysis, neural networks, regression analysis, discriminant analysis, 
correlation analysis, decision trees, genetic algorithm.

cluster analysis is a method of classification analysis. Its main purpose is partition 
of the set of the objects and attributes into homogeneous groups, in a sense, or clusters. 
This is a multivariate statistical method, so it is assumed that the original data can be of 
considerable volume, that is, both the number of objects of investigation (observation) and 
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features that characterize these objects may be significantly greater. a great advantage of 
cluster analysis is that it makes it possible to segment the objects not on the same basis, 
but on a number of grounds. In addition, cluster analysis, in contrast to the majority of 
mathematical and statistical methods, does not impose any restrictions on the form of these 
objects, and allows you to explore a lot of raw data of almost arbitrary nature. The purpose of 
discriminant analysis is to assign the object to one of several specified groups by measuring 
various characteristics (attributes) in some optimal way. Factor analysis is one of the most 
popular multivariate statistical methods. If the cluster and discriminant methods classify 
observations, dividing them into homogeneous groups, the factor analysis classifies attributes 
(variables), describing the observations. Therefore, the main purpose of factor analysis is 
reducing the number of variables on the basis of the classification variables and determining 
the structure of the relationship between them. The reduction is achieved by extracting the 
latent common factors explaining the relation between the observed features of the object, 
that is, there appears an opportunity to analyze the data for the selected factors instead of 
the original set of variables, the number of which is significantly smaller than the original 
number of interrelated variables. regression analysis is a method of modeling measured 
data and studying their properties. The data consist of pairs of values   of the independent 
variable and the dependent variable. The regression model is a function of the independent 
variable and parameters with the added random variable. The regression line expresses the 
best prediction of the dependent variable (y) for an independent variable (X). [1]

In recent years, there is an increasing number of heuristic algorithms in the field 
of research, such as genetic algorithms (Ga), neural networks. one of the most popular 
applications of genetic algorithms in the field of Data Mining is finding the most optimal 
model. Ga is among the universal optimization methods of solving problems of various 
types (combinatorial common problem with constraints and without restrictions) and 
varying degrees of complexity. at the same time genetic algorithms are characterized by the 
possibility of one-criterion and multi-criteria search in a large space, the landscape of which 
is non-smooth. Ga is used as well in integration with other methods and technologies. the 
efficiency of the integration of Ga and methods of fuzzy theory and neural computing 
and systems is proved. neural networks are a computational system whose architecture is 
analogous to the construction of the neurons of the nervous tissue. the values of the input 
parameters on the basis on which certain decisions are to be made are entered on the neurons 
of the lower layer. these values are perceived as the network signals transmitted to the next 
layer, weakening or strengthening, depending on the numerical values (weights) attributed 
to interneuron connections. as a result, a value is generated at the output of the upper layer 
of the neuron, which is seen as a response of the entire network on the input parameters. 
For the network to function it must be trained on data with known input parameter values 
and the correct responses to them. the training consists in the selection of the weights 
of neuronal connections that provide the greatest proximity responses to known correct 
responses. Problems that can be solved with the help of artificial neural networks include 
classification, cluster analysis, approximation of functions, and the task of forecasting, 
optimization, content search and pattern recognition. [2]

the tasks of the restoration of dependencies from the available parameters are 
demanded from the point of view of data analysis. there was developed a variety of 
techniques to obtain previously unknown non-trivial knowledge from available information. 
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recently much attention has been paid to the study and development of heuristic algorithms 
that combine functions of methods developed earlier.
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Some aSPectS of the DeSign ofaggregation SPortS ScoreS SyStem

Annotation. The given work is devoted to designing of aggregation sports scores 
system. This system allows the athletes, coaches, referees simplify registration for competitions, 
obtain sports categories and counting ranking among athletes. The main problems of 
designing for aggregation sports scores system is to consider a variety of sports such as team 
and individual sports, sports like multiathlon or biathlon. The main objective of aggregation 
sports scores system is the consideration of the results of the competition for the athlete 
category and changing his rating. This system allows protecting against loss of information 
about the achievements of the athletes.

Keywords: software design, database, automation system, sport.

today there is a large variety of different sports associations, federations and 
clubs in various sports. Information about the athletes, the competition and the judges 
kept mainly locally in the database of each organization. with the participation of athletes 
in competitions of higher level or in another region, there is the problem of registration 
the results of the competition to be entered in the private affair of the athlete. also in the 
performance ratios for a particular sport must be able to automatically obtain the sports 
category. at the moment, due to the absence of a global system of accounting the results of 
sporting events for sports category is necessary in each specific sport organization receive 
a statement with the results of the athlete. also when the sufficient ratios of standards on a 
concrete sport are being performed, there must be ability to automatically obtain the sports 
category.at the moment, due to the absence of a global system of accounting the results of 
sport competitions to get a sports category it is necessary in each specific sport organization 
to receive a statement with the results of the athlete.

aggregation sports scores system is a system that allows the athletes, coaches, 
referees to simplify the registration for competitions, obtaining sports categories and 
counting ranking among athletes. now, there are no global systems for different kinds of 
sports, instead there are information systems incertain areas in specific sports federations 
and associations.

The main problems in the design [1] of aggregation sports scores system is to 
consider the different types of sport, such as team and individual sports, kinds of sport 
where a versatile athlete reveals his abilities (multiathlon, biathlon). For proper, design it 
also necessary to consider the different systems of sport competitions, such as a circular 
system, on the gunderson method competitions, knockout competitions, Scheveningen 
and the Swiss system.

The main task of designing the aggregation sports scores system is the maintenance 
of statistics of athletes achievements and to consider the results of the competition for 
the athlete to obtain a category and change his rating. to do this you must be able to add 
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specifications for a particular sport and accounting performance standards for some time 
required to obtain category.

calculation of the rating should be implemented based on the elo rating system 
[2] – a method of calculation of the relative strength of the players in games involving two 
players (or two teams). The first stage is calculated the number of points that player a will 
score in the party with b:

 , (1)

where  is a the mathematical expectation of the number of points that a player 
will score player a in the party with b,  – rating of player ,  – rating of player  

new rating of player a is calculated in formula:

 , (2)

where  – coefficient,  – actual count of points player  scored (1 point for win, 
0.5 – for draw, 0 – for lose)

There is a user database[3] designed for the aggregation sports scores system, which 
provides the administrator role, the user (athlete, coach, referee) and the Secretary of the 
competition. users are able to view the history of the competition, future competitionsand 
athletes rating. Secretary in addition to the functions of a user has the ability of registration the 
results of competitions. For each sport administrator has the ability to add events indicating 
the type of competition, the Secretary, referee staff, the list of participating athletes and the 
timing of, and maintaining a database of standards.

The designed aggregation sports scores system allows athletes, coaches and referees 
to simplify registration of the competitions, to obtain sports categories and counting ranking 
among athletes. This system will allow simplifying the registration achievements of athletes 
and protect them from data loss.

references:
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elo/ (accessed 20.03.2016).
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Введение в тематику распознавания образов – это наука о том, как машины 
могут наблюдать за окружающей средой, учиться различать структуры, и принимать 
взвешенные и обоснованные решения о категории этой структуры. несмотря на 
почти 50 лет научных исследований, нет универсальных решений машины распозна-
вания, и это остается недостижимой целью. люди в большинстве случаев являются 
лучшими моделями распознавания, но мы не понимаем, как они распознают образы. 
Цель этой работы является изучение распознавания образов с использованием ис-
кусственной нейронной сети как наилучший из возможных способов использования 
имеющихся датчиков, процессоров и знаний о предметной области для автоматиче-
ского принятия решений.

распознавание образов, создание автоматической машины распознавания, 
описание, классификация и группировка паттернов являются важными проблема-
ми в различных инженерных и научных дисциплинах, таких, как биология, психо-
логия, медицина, маркетинг, а также в информационных технологиях и искусствен-
ном интеллекте. шаблоном может быть изображение отпечатка пальца, рукописное 
слово, человеческое лицо, или речевой сигнал. учитывая закономерность, распо-
знавания / классификация паттерна может состоять из одного из следующих двух 
типов задач: 1) классификация с обучением (контролируемой классификации), на-
пример, дискриминантный анализ, в котором входной паттерн идентифицируется 
как член предопределенного класса; 2) классификация без обучения (неконтроли-
руемой классификации), например, кластеризация, в которой шаблон назначается 
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ранее неизвестному классу. проблема распознавания здесь рассматривается в каче-
стве классификации или категоризации задачи, где классы либо определенны раз-
работчиком системы (в контролируемой классификации) или определены на основе 
сходства паттернов (в неконтролируемой классификации). стремительно растущая 
и доступная вычислительная мощность позволяет делать более быструю обработку 
огромных массивов данных, а также способствует использованию сложных и раз-
нообразных методов анализа данных и классификации. В то же время, требования 
к системам автоматического распознавания модели растут чрезвычайно быстро 
из-за наличия больших баз данных и жестких требований к производительности 
(скорость, точность, и стоимость). конструкция системы распознавания образов 
по существу включает в себя три аспекта: 1) сбор данных и предварительная обра-
ботка; 2) представление данных; 3) принятие решения. проблема остается только в 
выборе датчика (ов), методики предварительной обработки, представления схемы 
и модели принятия решений. принято считать, что четко определенная и доста-
точно сдержанная задача распознавания (небольшой и большой внутригрупповой 
вариации) приведет к компактному представлению образов и простой стратегии 
принятия решений. изучение из набора примеров (обучающей выборки) – это важ-
ный и необходимый атрибут большинства систем распознавания образов. четыре 
наиболее известных подхода для распознавания образов являются: 1) согласование 
шаблона; 2) классификация; 3) синтаксические или структурные соответствия; 4) 
нейронные сети.

основной характеристикой искусственных нейронных сетей является то, что 
они имеют возможность изучать сложные нелинейные вводы-выводы отношений, 
использовать последовательные процедуры подготовки, а также адаптироваться к 
данным. семейство нейронных сетей наиболее часто используется для задач класси-
фикации, а модели [2] используют однонаправленную сеть, которая включает в себя 
многослойный персептрон и radial-basis Function (rbF) сеть. Другой популярной 
сетью является самоорганизующаяся карта (Som) или кохонена-сеть [3], которая в 
основном используется для кластеризации данных и отображения пространствен-
ных объектов. процесс обучения предполагает обновление сетевой архитектуры и 
подключение весов так, чтобы сеть могла эффективно выполнять конкретные задачи 
классификации / кластеризации.

Таким образом, искусственные нейронные сети (инс) обеспечивают новый 
набор нелинейных алгоритмов для извлечения признаков (с использованием скры-
тых слоев) и классификации (например, многослойные персептроны). кроме того, 
алгоритмы классификации также могут быть отображены на нейронно-сетевых 
архитектурах для эффективной аппаратной реализации. инс – это парадигма об-
работки информации, которая создана по образу биологической нервной системы, 
такой как мозг. ключевым элементом этой парадигмы является новая структура си-
стемы обработки информации. она состоит из большого числа сильно взаимосвя-
занных процессорных элементов (нейронов), работающих в унисон, чтобы решить 
конкретные проблемы. инс настроена для конкретных приложений, таких как рас-
познавание образов или классификация данных, через процесс обучения. обучение 
в биологических системах включает корректировку синоптических связей, которые 
существуют между нейронами.
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на сегодняшний день наибольшее распространение в промышленности по-
лучили металлические и не металлические материалы, но они уже в значительной 
мере достигли своего предела прочности. современное интенсивное развитие тех-
ники требует создания новых, надежно работающих в любых условиях, материалов. 
очень часто требования, предъявляемые к материалам, могут быть неоднозначными, 
удовлетворить перечень различных требований можно путем внедрения в производ-
ство композиционных материалов.

композиционные материалы — это многокомпонентные материалы, в со-
став которых входит пластичная основа (матрица), наполнитель, который служит 
для укрепления материала, между фазами (компонентами) композита имеется гра-
ница раздела фаз (рис.1).

композиционные материалы представляют собой сплошной материал неод-
нородной структуры, он может состоять из двух и более компонентов, среди которых 
наиболее важными являются армирующие элементы (наполнители), выполняющие 
механические характеристики материала, и матрицы (связующее), обеспечивающие 
совместную работу армирующих элементов.

Для обеспечения целостности композиционных материалов служит матри-
ца, так же она осуществляет передачу и распределение напряжения в наполнителе, 
определяет тепло-, влаго-, огне- и химическая стойкость материала.

основные нагрузки, получаемые материалами, приходятся на наполнители 
композитов.

Для получения требуемых эксплуатационных и технологических свойств, 
необходимо, в определенном соотношении, подобрать наполнитель и матрицы. если 
необходимо расширить свойства композитов, возможно использование в одном ма-
териале нескольких матриц (полиматричные композиционные материалы) или на-
полнителей различной природы (гибридные композиционные материалы). Виды на-
полнителей композиционных материалов представлена на рис.2.

одним из положительных отличий использование композиционных мате-
риалов вместо традиционных, является возможность совмещения получения ком-
позитов с изготовление изделия. первым этапом при производстве изделия из ком-
позиционного материала является конструирование самого материала (выбираются 
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составные компоненты, в зависимости от требований предъявляемых к изделию, на-
значаются оптимальные технологические процессы производства).

Так же к достоинствам композиционных материалов можно отнести их нео-
граниченную применимость. использование композиционных материалов было за-
мечено во всех областях науки, техники, промышленности.

В число приоритетных направлений современного материаловедения входит 
разработка новых экологически чистых, ресурсо- и энергосберегающих технологий и 
композиционных материалов, полученных на их основе.

биокомпозиты представляют собой особый класс композиционных мате-
риалов. главная их отличительная особенность состоит в использовании в своем 

Рисунок 1. Структура композиционного материала в разрезе

Рисунок 2. Виды наполнителей композиционных материалов
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составе органических волокон, что позволяет снизить ущерб, наносимый окру-
жающей среде.

на данный момент происходит активная разработка новых видов материа-
лов и внедрение биокомпозитов в разных странах мира. наибольшее распростроне-
ние получили биокомпозиты на основе льна и технической конопли.

исторически производство льна было основным в промышленности смо-
ленска, так как этому благоприятствовал умеренный климат и плодородие местной 
почвы. лен – культура, используемая во многих отраслях, таких как текстильная, ме-
бельная, фармацевтическая. современные технологии переработки льна являются 
неэффективными в силу неполного использования сырья и малого выхода готовой 
продукции. Технологии, существующие на данный момент, дают на выходе лишь 20% 
продукции. очевидно, что потенциал использования льна очень низок.

Эффективным направлением возможно использование костры льна являет-
ся производство композиционной фанеры и плит mdF. 

Дальнейшее расширение направлений практического использования льна 
неразрывно связано с комплексным подходом к эффективному использованию от-
ходов перерабатывающих производств. одним из новых направлений переработки 
отходов льна является их использование в качестве наполнителя в биокомпозицион-
ных материалах, что может быть реализовано в рамках смоленской области.

аналогом использования льна в качестве наполнителя может также высту-
пать техническая конопля. после отделения волокон, в конопле остается до 77% цел-
люлозы, что делает ее самой прибыльной сельскохозяйственной культурой для био-
композитных материалов из растительного сырья. Техническая конопля отличается 
дешевизной, неприхотливостью к климатическим условиям и скоростью роста.

Эффективным направлением возможно использование технической коноп-
ли является производство бетона и сухих смесей для строительства.

из изложенного следует что, увеличение посевов конопли и ее переработка 
в смоленской области может значительно расширить отечественную сырьевую базу 
для производства различных видов продукции.

композиционные материалы являются «материалами будущего» и интерес к 
ним растет с каждым годом все больше.
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ПОД- СЕКЦИЯ 9. разработка полезных ископаемых и геодезия.
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иСПоЛьЗоВание СТрукТурных МодеЛеЙ МеСТорождениЙ  
дЛЯ ЭффекТиВноЙ оТБоЙки СЛоиСТых МаССиВоВ

породный массив, модель месторождения, вертикальные разрезы, проч-
ность пород, скважинные заряды, качество дробления.

pedigree file, deposit model, vertical cuts, durability of breeds, скважинные 
charges, quality of crushing.

Постановка проблемы. гранитные месторождения кировоградской обла-
сти характеризуются, в основном, горизонтальным или слабонаклонным располо-
жением слоев с резко различающимися физико-механическими характеристиками 
и имеют выраженную горизонтальную и вертикальную природную трещиноватость. 
контакты между слоями и трещинами обуславливают естественную блочность мас-
сива, усугубляемую появлением заколов и трещин в ходе ведения взрывных работ. 
поэтому, для обеспечения дробления гранитов до степени крупности, определяемой 
характеристиками используемых дробилок, требуется повышенный (до 1,0-1,1 кг/м3) 
удельный расход ВВ и применение схем взрывания зарядов, обеспечивающих интен-
сивное соударение кусков отбиваемой взрывом породы.

цель статьи. изложение результатов, полученных при использовании струк-
турных моделей месторождений гранитов, для повышения качества дробления по-
род.

основная часть. схематически любое месторождение полезных ископаемых 
может быть представлено в виде отдельных разновидностей или комплексов пород, 
ограниченных в пространстве поверхностями стратиграфических или литографиче-
ских контактов, разрывных тектонических нарушений, различного вида несогласий 
и т.п.

Для формирования структурной схемы месторождения необходимо изучить 
условия залегания, морфологию, строение месторождений, вещественный состав, 
физические, физико-механические свойства пород, распространение пород разного 
состава, отличающихся по технологическим свойствам и ряд других показателей.

процесс изучения структуры месторождения условно может быть разделен 
на два этапа:

– работы, связанные с получением различного вида первичной информации: 
проходка выработок и скважин, их документация, химическое, техническое, техно-
логическое и геофизическое опробование, проведение анализов, испытаний, описа-
ние вещественного состава, минералого-петрографических особенностей и др.;

– работы по анализу и интерпретации результатов разведки: геометризация 
месторождения по разновидностям пород, технологическим сортам, распределению 
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содержания компонентов и показателей свойств пород в пространстве, оценка точ-
ности получаемых результатов, установление различных закономерностей распреде-
ления и взаимосвязей между содержанием компонентов и показателей свойств.

современное развитие вычислительной техники позволяет реализовать 
практически весь круг задач, решаемых на втором этапе. структурные модели по-
родных массивов месторождений составлялись по методике, разработанной криво-
рожским нигри, с учетом накопленного опыта изучения слоистых гранитных мас-
сивов.

исходя из структурной позиции, комплекс пород может быть представлен 
одним или несколькими блоками, а каждый блок – одной или несколькими толщами 
(пластами, залежами). Внутри каждой толщи имеется определенная изменчивость 
содержаний компонентов, соотношений минеральных фаз, технологических пока-
зателей обогащения, физико-механических свойств, которая может быть описана 
применением различных экстраполяционных функций. Внутри каждой толщи могут 
быть выделены области распространения сортов, технологических типов, классов 
пород, разделенные поверхностями перехода.

разведка месторождений полезных ископаемых проводится разведочны-
ми скважинами и горными выработками, пересекающими породы под различными 
углами – линиями опробования и документации. по каждой такой линии выполня-
ются замеры положения ее в пространстве, геологическое описание разновидностей, 
химические и другие анализы.

Вся первичная геологическая информация по линиям опробования и доку-
ментации может быть разделена на две группы – количественную и качественную. 
количественная информация получена при измерениях и анализах, качественная – 
при визуальных определениях и описаниях. к количественной информации могут 
быть отнесены координаты устья скважины, замеры искривлений, химические ана-
лизы, результаты физико-механических и технологических испытаний. качественная 
информация определяет литологическую, минералогическую, стратиграфическую 
принадлежность пород и принадлежность их к определенной толще.

Для достаточно полного описания особенностей строения месторождений 
гранитов кировоградской области отдельно рассматривались три вида информации, 
полученные из исходной документации и по результатам опробований [1], которые 
затем отражались на соответствующих частях разрезов: литология, прочностные 
свойства и радиоактивность слагающих пород. поскольку для ведения буровзрыв-
ных работ существенны в основном, свойства гранитов, прочностные характери-
стики учитывались только для них; литологическое строение описывалось по всему 
комплексу пород.

Вся толща пород рассекалась через каждые 50…100м вертикальными про-
дольными и поперечными разрезами, параметры которых вводились в модель ме-
сторождения, сформированную по исходным геологическим данным. исследование 
разрезов позволило оценить пространственное расположение слагающих пород и их 
свойства. разрезы пород месторождений имели длину до 5000…6000 метров, охваты-
вая толщу пород от отметки 60 м до дневной поверхности. как вскрышные породы, 
так и граниты представлены на разрезах в исходном виде, т.е. без учета изменения 
рельефа поверхности в процессе разработки карьера. контуры уступов наносились 
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на разрезы по фактическому плану горных работ.
как показывает анализ литологических разрезов, породы месторождений 

гранитов залегают, в основном, горизонтальными или слабо наклонными пластами; 
мощность расположенных над гранитами суглинков и песков местами достигает зна-
чительных величин (до 10 и 15 метров соответственно). Данные результаты, в общем, 
согласуются с краткой геологической характеристикой месторождений, производи-
мой в планах горных работ.

однако прочность гранитов (полученная по данным геолого-разведочных, 
буровых работ и отраженная в структурной модели конкретного месторождения) за-
частую значительно превышает величины, приведенные в планах развития горных 
работ: предел прочности при сжатии на некоторых участках – более 2000кг/см2.

полезные ископаемые залегают несколькими разнопрочными слоями раз-
личной мощности без определенной последовательности в чередовании слоев: более 
прочные граниты могут залегать как ниже, так и выше менее прочных. Толщина сло-
ев колеблется в широких пределах (от одного – двух до десятков метров). Внутри сло-
ев возможны линзовые включения с иной прочностью. наличие чередующихся раз-
нопрочных слоев гранита может приводить к ухудшению равномерности дробления 
пород взрывом, т.к. зоны контактов слоев могут частично ослаблять (экранировать) 
действие взрыва по массиву. при наличии более прочной прослойки в верхней части 
уступа, за пределами зоны регулируемого дробления, возможен повышенный выход 
негабаритных кусков, разделяющихся по трещинам, существовавшим до взрыва.

характерная структура пород взрывного блока представлена на рис. 1.
буровзрывные работы для отбойки полезного ископаемого проводились с 

применением скважинных зарядов диаметром 110 мм и 250 мм. основные применяе-
мые ВВ: аммонит №6 ЖВ, граммониты 79/21 и 50/50 В. габаритные линейные размеры 
кондиционного куска гранита, определяемые установленным дробильным оборудова-
нием, составляли 0,7 м и должны были обеспечиваться принятыми параметрами бВр.

модели структурного строения гранитного массива месторождений были 
использованы для корректировки проектов на производство массовых взрывов, в 
которых учитывалось геологическое строение блоков, намечаемых к отбойке. кон-
такты разнопрочных слоев гранита, по возможности, должны были находиться в 
зоне регулируемого дробления скважинных зарядов.

на основании моделей строения гранитного массива и анализа применя-

f = 14-16

f = 16-18
f = 10-12
f = 12-14

f = 16-18
f = 18-20

f = 14-16

Áëî ê ¹ 8

Рис. 1. Структура слагающих пород взрывного блока.
Принятая высота уступа 10 и 12 метров.



36

Zbiór artykułów naukowych.

емой технологии работ был разработан ряд рекомендаций.
при трудновзрываемых прочных породах, залегающих в нижней части усту-

па и более слабых – в средней и верхней, применяются скважинные заряды со сплош-
ной колонкой ВВ. Длина забойки – около 4 м (рис. 2а).

если между слоями прочных пород, залегающими в верхней и нижней частях 
уступа, расположен слой более слабых – рекомендовано применять заряды с воздуш-
ными промежутками. Верхнюю часть заряда ВВ наиболее целесообразно размещать 
так, чтобы перекрывалась зона контакта слоев (рис. 2б).

   Величина перебура при прочных породах в нижней части уступа прини-
малась максимальной (до 12…15  dс). В скважинах первого ряда Ø110  мм перебур 
доводился до 1,4÷1,5 м (при сохранении параметров сетки расположения скважин 
2,8×2,8 м).

Величина перебура, предусматриваемая Типовым проектом для скважин ди-
аметром 250 мм (1м), может обеспечивать нормальную проработку подошвы только 
в случае залегания в нижней части уступа горизонтальных слоев гранитов невысо-
кой прочности. при породах х, хІ категорий (залегающих как горизонтально, так и 
наклонно), принятых величинах лспп (6-6,5 м) и сетки скважин (5×5,5 м), малые 
перебуры могут приводить к плохой проработке подошвы уступа. после уборки гор-
ной массы, отбитой взрывом зарядов Ø250 мм по ранее применявшейся технологии, 
отмечалась неровная поверхность уступа.

поэтому, по каждому из экспериментальных блоков подготавливался верти-
кальный разрез слагающих пород (м 1:500) и, в зависимости от прочности нижнего 
слоя и направления его залегания, определялась рациональная величина перебура. 
Величины перебуров скважин Ø250 мм, уточненные по результатам нескольких экс-
периментальных взрывов, проведенных в гранитных блоках различной крепости, с 
тщательной зачисткой подошвы и точными маркшейдерскими замерами, рекомендо-
ваны в пределах 0,5…1,5 м (в зависимости от структуры массива).

В тех случаях, когда на уровне подошвы уступа имелись ясно выраженные 
горизонтальные плоскости напластования, соответствующие отметке подошвы усту-
па, перебур мог уменьшаться; при наличии мягких прослоек в подошве уступа – во-
обще не выполняться.

при сложной структуре массива скважинный заряд ВВ состоял из 2-3  ча-
стей, разделенных воздушными промежутками. Величина воздушных промежутков 
выбиралась такой, чтобы заряды ВВ размещались в более прочных слоях пород и, по 
возможности, перекрывали зоны контактов (границы) слоев (рис. 2б).
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f = 12-14

f = 18-20

1
2
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3f = 14-16

f = 12-14

f = 18-20
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Рис. 2. Области применения зарядов со сплошной и с рассредоточенной колонкой ВВ:
1 – забойка, 2 – заряд ВВ, 3 – воздушный промежуток.

а б
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качество взрыва оценивалось по выходу крупной негабаритной фракции 
породы (%), по проработке подошвы уступа и по влиянию взрыва на законтурный 
массив. В процессе экскавации взорванной горной массы проводились съемки за-
боя для оценки грансостава (методом фотопланограмм). оценка выхода негабарита 
производилась также на основании результатов вторичного дробления, по методике, 
принятой на гранитных карьерах и полученные данные сравнивались между собой.

установлено, что выход негабарита по экспериментальным блокам (при фор-
мировании колонки ВВ с учетом структуры массива) снизился с 11 % до 9,4 % при том 
же удельном расходе ВВ. оценка проработки подошвы уступа, производимая после 
выемки горной массы и осмотры состояния законтурного массива, показали некото-
рое улучшение состояния нижней площадки и вновь образованного откоса уступа.

следует отметить, что структурная модель залегания слоев пород имеет 
вероятностный характер. однако, полученные при ее использовании результаты 
взрывных работ, доказывают достаточную сходимость данных модели с реальной 
структурой гранитного массива. 

Выводы. на основании исследований установлено, что при подготовке про-
ектов производства массовых взрывов целесообразно использовать геологические 
разрезы отбиваемых блоков, составленные с использованием структурной модели 
месторождения, и производить расчет параметров бВр, выбор конструкций зарядов 
с учетом прочностных свойств и расположения слоев слагающих гранитов.

перспективой дальнейших изысканий является проведение работ по разра-
ботке конструкций скважинных зарядов, обеспечивающих изменение зоны регули-
руемого дробления, как по оси скважины, так и в радиальном направлении. объем-
ная концентрация энергии заряда должна соответствовать прочностным свойствам 
и структуре отбиваемого массива.
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ПОД- СЕКЦИЯ 11. Технологии продовольственных товаров. 

В.М. кошова
канд. тех. наук, професор

о.о. Мамон
магістрантка нухТ

київський національний університет харчових технологій м. київ, україна

удоСконаЛеннЯ ТехноЛоГІЇ ТеМноГо ПиВа  
З ВикориСТаннЯМ цикорІЮ

Анотація
Дане дослідження спрямоване на використання нетрадиційної рослинної си-

ровини для виробництва темних сортів пива. Як нетрадиційну сировину використо-
вували обсмажений подрібнений цикорій, яким заміняли частину карамельного солоду. 
При використанні 2 % карамельного солоду і 3 % цикорію отримали найкращі орга-
нолептичні і фізико – хімічні показники пива, крім того для охмелення такого пива 
кількість гіркого хмелю зменшується майже на 35 %.

ключові слова: солод, цикорій, хміль, сусло, пиво.

на сьогоднішній день в україні ринок споживачів пива є дуже вибагливим до 
асортименту та якості готового продукту. Задля вирішення проблеми розширення асорти-
менту пива розпочато часткову заміну сировини для його приготування на нетрадиційну.

як нетрадиційну рослинну сировину в даній роботі пропонується викорис-
товувати цикорій. Цикорій використовується в медицині і харчовій промисловості, 
до його складу входять вуглеводи, які на 60 % складаються із полісахариду інуліну, а 
також він має глюкозид інтибін, який має гіркий смак. [ 3 ]

Цикорій містить більше 5 % цукру і від 14 до 17 % інуліну, який в процесі тер-
мічної обробки розкладається з утворенням редукуючих цукрів, які карамелізуються 
при обсмажуванні цукру і надають цикорію коричневе забарвлення. продукт кара-
мелізації і глюкозид інтибін, який міститься в цикорію в кількості від 0,32 до 0,186 % 
зумовлює його гіркий смак.

смажений цикорій містить велику кількість екстрактивних речовин (60 – 80 
%), тому його додають в натуральну каву і кавові напої для покращення смаку і осо-
бливо для збільшення міцності напою.

середній вміст інуліну в сирих коренеплодах – 14,6 % (60,8 % на суху речови-
ну), в сушеном цикорію вміст інуліну 51,7 – 59,7 % (59,9 – 65,2 % на ср), в обсмажено-
му цикорію – 5,7 – 24,7 % (5,9 – 25,6 % на ср). из 25 % ср в сирих коренеплодах 2 % 
фруктози, 1,2 % азотистих речовин (5 % на ср) [ 3 ].

В даній науковій роботі запропоновано при приготування темного пива, час-
тину карамельного солоду замінити на порошкоподібний обжарений цикорій. ме-
тою дослідження було розробити новий оригінальний сорт пива з використанням 
світлого і карамельного пивоварного солоду, а також підібрати оптимальну частку 
карамельного солоду і цикорію.
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Для приготування темного 11,0 % пива використовували світлий ячмінний 
солод («best pilsen malt» виробник німеччина ) і карамельний ячмінний солод («best 
caramel malt dark» виробник німеччина), питну воду, порошкоподібний, обжарений 
цикорій, гіркий і ароматичний хміль, дріжджі низового бродіння Saccharomyces 
cerevisiae. В процесі роботи були визначені фізико  – хімічні показники світлого і 
карамельного ячмінного солоду. Фізико-хімічні показники ячмінного солоду були 
визначені згідно загально прийнятих методик [ 4 ].

Досліди проводили у 2-х разовому повторенні. За результат аналізу прийма-
ли середнє арифметичне двох паралельних визначень.

як видно з табл.1 фізико – хімічні показники світлого ячмінного солоду та 
карамельного ячмінний солод відповідають вимогам ДсТу 4282:2004 [ 2 ].

результати аналізу світлого і карамельного ячмінного солодів представлені 
в табл.1.

Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники світлого і карамельного ячмінного солоду

Показник
Солод

світлий карамельний

Вологість, % 4,2 5,6

Екстрактивність, % на:
сухі речовини
повітряно-сухі речовини

79,5 83,0
79,7 84,4

Кислотність, см3 р-ну NaOH концентрацією 1моль/дм3 на 100 см3 сусла 1,2 2,0
Колір, см3 розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води 0,23 24,0

Амінний азот, мг на:
100 см3 сусла
100 г екстракту

32,2 20,1
328,2 204,9

Вміст редукуючих речовин, г на:
100 см3 сусла
100 г екстракту

6,5 4,1
66,2 41,8

Тривалість оцукрювання, хв. 19 22

Таблиця 2 
Фізико-хімічні показники цикорію

Показник Значення

Вологість,% 3,1
Вміст СР, % 80
Вміст редукуючих речовин, в мг на суху речовину  3,85
Амінний азот, мг на суху речовину 16,4
Кислотність, см3 р-ну NaOH концентрацією
1моль/дм3 на 100 см3 витяжки

1,84

Колір, см3 розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води 32
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як замінник карамельного солоду використовували обсмажений, подрібне-
ний корінь цикорію, фізико – хімічні показники якого наведені у табл.2.

Дана науково – дослідна робота виконувалася в два етапи. на початку робо-
ти визначали оптимальну частку карамельного солоду для одержання 11 % темного 
пива, без використання ферментних препаратів. частка карамельного солоду склада-
ла 5, 10, 15 %. як контроль використовували 100 % чисто солодове світле сусло.

Зразок 1 готували затір, який містив 95 % світлого ячмінного солоду і 5 % 
карамельного солоду. Зразок 2 – 90 % світлого ячмінного солоду і 10 % карамельного 
солоду. Зразок 3 – 85 % світлого ячмінного солоду і 15 % карамельного солоду.

Затирання проводили настійним способом з поступовим підвищенням тем-
ператури і витримкою температурних пауз.

подрібнений солод заливали водою температурою 45-47 , встановлювали 
температуру затору 47  і витримували 20 хвилин. Далі підігрівали до 52  і про-
водили білкову паузу, витримуючи 15 хвилин. після білкової паузи підвищували тем-
пературу до 62 – 63  і витримували мальтозну паузу 15 хвилин.

після цього затір підігрівали з інтенсивністю нагрівання 1  за хвилину до 
температури 70-72  і витримували до оцукрення. після оцукрення витримували 
ще 10 – 15 хвилин. Далі підігрівали затір до 75 – 78 і проводили фільтрування.

отримане пивне сусло кип’ятили з гранульованим хмелем чеського вироб-
ництва сорту агнус (вміст -кислоти 10,7), який задавали за 15  хвилин до кінця 
кип’ятіння. кип’ятіння проводили на протязі 1 години. Витрати гранульованого хме-
лю складали 0,82 г/дал.

В усіх отриманих зразках охмеленого пивного сусла було проведено визна-
чення фізико-хімічних показників, які наведені в табл.3.

як видно із даних табл.3 із збільшенням частки карамельного солоду збіль-
шується його кольоровість, за рахунок збільшення концентрації меланоїдинів у суслі, 

Таблиця 3  
Фізико-хімічні показники охмеленого пивного сусла з різною часткою карамельного 
солоду.

Показник
Контроль
(чисто солодове 
сусло)

Зразки охмеленого сусла із заміною 
світлого солоду на карамельний, %

5 10 15

1 2 3 4 5
1. Масова частка сухих речовин у по-
чатковому суслі, %

11,0 11,0 11,0 11,0

2.Колір, см3 розчину йоду концентраці-
єю 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води

0,6 4,2 4,4 4,6

3. Кислотність, см3 р-ну NaOH концен-
трацією
1моль/дм3 на 100 см3 сусла

2,1 2,2 2,4 2,8

4. Вміст редукуючих речовини, г 
на100 см3 сусла

6,4 6,2 5,9 5,8

5. Амінний азот,мг на 100 см3 сусла 31,8 30,7 29,6 28,0
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а також зростає кислотність, адже відомо, що меланоїдини мають кислий характер, 
тому збільшується і кислотність.

Зменшення кількості редукуючих речовин і амінного азоту, із збільшенням 
кількості карамельного солоду пояснюється їх меншою кількістю у карамельному со-
лоді ніж у світлому.

після приготування охмеленого сусла, його поставили на бродіння, яке три-
вало 7 діб при температурі 8 – 12 ос. під час бродіння спостерігали за зміною види-
мого екстракту.

після закінчення доброджування було проведено визначення фізико – хіміч-
них показників та органолептичної оцінки готового пива.

Зразок пива який складається з 95 % світлого ячмінного солоду і 5 % кара-
мельного солоду, за всіма фізико-хімічними та органолептичними показниками мав 
кращі показники у порівнянні з іншими зразки і контролем.

Для приготування пива з цикорієм, в наступних дослідженнях частину ка-
рамельного солоду заміняли на порошкоподібний цикорій: зразок 4 – 95 % світлого 
ячмінного солоду і 2 % карамельного солоду і 3 % цикорію), зразок 5 – 90 % світлого 
ячмінного солоду і 5 % карамельного солоду і 5 % цикорію), зразок 6 – 85 % світлого 
ячмінного солоду і 5 % карамельного солоду і 10 % цикорію.

сусло для 11 % темного пива готували за тим же режимом як і в попередніх 
дослідженнях.

Цикорій задавали в сусло під час його охмелення за 10  хвилин до кінця 
кип’ятіння, попередньо розбавивши його суслом

В усіх зразках охмеленого сусла після задачі цикорію збільшився вміст сухих 
речовин, тому перед бродінням всі зразки довели до концентрації 11 % мас, додаван-
ням підготовленої води.

Додавання цикорію до сусла вплинуло на зміну його забарвлення і на 
швидкість фільтрування охмеленого сусла. Так із збільшенням кількості цикорію 
збільшилася і тривалість його фільтрування ( з 20 хв. до 60 хв.). це можна поясни-

Таблиця 4 
Фізико-хімічні показники зразків охмеленого пивного сусла із заміною карамельного 
солоду на цикорій

Показник
Контроль
(95 % ЯСС і 5 % 
КС)

Зразки охмеленого сусла із заміною 
карамельного солоду на цикорій, %

4 (3) 5 (5) 6 (10)

1.Масова частка сухих речовин у 
початковому суслі, %

11,0 11,0 11,0 11,0

2.Колір, см3 розчину йоду концентра-
цією 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води

4,2 4,8 5,0 7,0

3. Кислотність, см3 р-ну NaOH кон-
центрацією
1моль/дм3 на 100 см3 сусла

2,2 2,3 2,6 2,7

4. Вміст редукуючих речовин, г 
на100 см3 сусла

6,4 6,3 6,2 5,8

5. Амінний азот,мг на 100 см3 сусла 30,7 28,9 29,6 30,1
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ти тим, що цикорій має підвищений вміст пектинових речовин, які впливають на 
в’язкість сусла.

В готовому суслі визначали фізико – хімічні показники, які наведені в табл.4.
За контроль брали пивне сусло виготовлене із 95 % світлого ячмінного со-

лоду і 5 % карамельного солоду. як видно із даних табл.5  із збільшенням кількості 
внесеного цикорію збільшувався колір сусла і його кислотність, тобто із цикорієм 
вноситься більша кількість меланоїдинів, які впливають на колір. як відомо меланої-
дини мають кислий характер, тому збільшується його кислотність.

Із збільшенням концентрації цикорію збільшується кількість амінного азоту 
і зменшується кількість редукуючих речовин, так, як у цикорію більший вміст інуліну 
і менше інших редукуючих речовин.

одержане охмелене пивне сусло із заміною світлого ячмінного солоду на ка-
рамельний ( зразки 1, 2, 3 ), а також із заміною карамельного солоду на цикорій ( зраз-
ки 4, 5, 6 ) зброджували дріжджами низового бродіння раси Saccharomyces cerevisiae 
протягом 7 діб при температурі 7 – 8 .

В процесі бродіння слідкували за зменшенням видимого екстракту. найкра-
ще зброджувався зразок 4  з внесенням 3 % цикорію, він швидше розроджувався і 
більш повно зброджувався.

В готовому пиві визначали органолептичні і фізико – хімічні показники, які 
наведені в табл.5, 6.

найкращим був зразок 4 він має кращі показники, чим зразок 1(контроль), 
в ньому видимий екстракт скадає 2,0 %, вміст спирту 4,2 % об., видима ступінь збро-
джування 81,8 %, а це дуже високий показник для темних сортів пива.

За органолептичними показниками зразки пива з цикорієм мали надмірну і 
неприємну гіркоту, тому в подальших дослідженнях було зменшено кількість хмелю 
для охмелення пивного сусла. підвищена гіркота зразків пива з цикорієм пояснюєть-
ся наявністю у цикорію гіркої речовини глюкозиду інтибіну.

Таблиця 5 
Фізико-хімічні показники готового пива з карамельним солодом і цикорієм

Показник
Контроль
(95 % ЯСС+5 % КС)

Зразки пива із заміною карамельно-
го солоду на цикорій, %

4 (3 %) 5 (5 %) 6 (10 %)
1.Вміст:
–дійсного екстракту,
–видимого екстракту,%
–спирту,% об.

4,2 3,5 3,8 4,0

2,6 2,0 2,5 2,6

4,1 4,2 3,8 3,2

2.Ступінь зброджування:
–видима,СВ %
–дійсна,СД %

76,4 81,8 77,2 76,4

61,8 68,2 65,5 63,6

3. Кислотність, см3 р-ну NaOH 
концентрацією 1моль/дм3 на 
100 см3 пива

2,4 2,6 2,7 2,9

4.Колір, см3 розчину йоду концентра-
цією 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води

4,4 4,7 4,8 6,6
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Для охмелення контролю використовували 7,6 г/дал гіркого сорту хмелю аг-
нус. Для зразків сусла з цикорієм використовували таку кількість хмелю: зразок 4 – 5 г/
дал, зразок 5 – 4 г/дал, зразок 6 – 3 г/дал. сусло і пиво готували як і в попередніх дослі-
дженнях. В готовому пиві визначали органолептичні показники, які наведені в табл.6.

За результатами органолептичної оцінки 4 зразок пива з вмістом цикорію 3 
% і кількістю хмелю 5 г/дал має кращий смак і аромат ніж інші зразки. найкращим 
виявився 4 зразок темного пива за всіма органолептичним показникам.

Висновки:
Для приготування темних сортів пива дорогий карамельний солод можна 

замінити більш дешевою рослинною сировиною  – обсмаженим цикорієм (на 60 % 
можна зменшити витрати на карамельний солод замінюючи його на цикорій при 
приготуванні сусла);

при використанні цикорію можна зекономити до 35 % гіркого хмелю при 
приготуванні темних сортів пива
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Таблиця 6 
Органолептичні показники дослідних зразків пива з карамельним солодом і цикорієм та 
зменшеною кількістю хмелю

Показник
пива

Колір Аромат Смак Піна

Контроль
(95 % ЯСС і  
5 % КС)

коричневий
чистий,з тонами 
карамельного со-
лоду

збродженого солодо-
вого напою з приємною 
хмелевою гіркотою

піна мілкозернис-
та, стійка

Зразок 4
( 3 % )

коричневий

характерний для 
темного пива, 
гармонійний кара-
мельний

карамельний, з помірною 
гіркотою, відчуваєтьсяс-
мак цикорію

густа,
компактна, мілко-
зерниста, стійка

Зразок 5
( 5 % )

темно-
коричневий

характерний для 
темного пива, кара-
мельний, палений

солодовий,карамельний, 
з гіркотою цикорію

компактна, дрібно-
зерниста, стійка

Зразок 6
( 10 % )

темно-
коричневий

характерний, кара-
мельний, палений 
відчутній аромат 
цикорію 

солодовий, палений, з 
вираженим смаком цико-
рію, неприємна гіркота 

компактна, бнозер-
ниста, стійка
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молоко – полноценный продукт питания человека. оно содержит все необ-
ходимые для питания человека вещества – белки, жиры, углеводы, ферменты, вита-
мины, минералы. они находятся в сбалансированном соотношении и легко усваи-
ваются организмом. наиболее ценные в молоке – белки. не меньшее значение имеет 
и жир, он легко усваивается организмом человека, а также содержит витамины a и 
d. следует отметить, что очень полезные в молоке жиры, белки и минералы, а также 
они достаточно устойчивы к тепловой обработки при промышленном производстве. 
более подвержены потерям витамины, но они не самое главное в молоке.

Технология производства питьевого молока включает такие операции: при-
емка и оценка качества сырья, очистка от механических примесей, гомогенизация, 
нормализация по жирности, тепловая обработка, охлаждение и розлив [3]. норма-
лизация – это доведение молока до нужной жирности. если сырье имеет жирность 
выше требуемой, то в него добавляют обезжиренное молоко, снижая тем самым жир-
ность. поэтому в составе молока можно прочитать «молоко коровье цельное, моло-
ко коровье обезжиренное». если молоко-сырье недостаточно жирное, то жирность 
повышают путем добавления сливок, которые являются не чем иным как молочным 
жиром, полученным сепарированием молока.

Тепловая обработка молока – это пастеризация или стерилизация. Цель тепло-
вой обработки – уничтожение патогенных микроорганизмов и, тем самым, продление 
сроков хранения продукта. успешность тепловой обработки зависит температуры и 
от степени его изначальной микробиологической чистоты. чем чище сырье, тем более 
низкие температуры можно использовать при обработке и тем дольше будет храниться 
продукт. кроме того, более низкие температуры обработки ведут к меньшим потерям 
полезных веществ молока и к меньшим изменениям вкусовых свойств. и наука не сто-
ит на месте [2,6-7]. одним из современных и успешных способов очистки молока от 
микроорганизмов является бактофугирование, когда на специальных центрифугах из 
молока удаляют не только живых микробов, но и споры. Эффективность бактофугиро-
вания составляет до 95%, что вместе с пастеризацией позволяет получать безопасный 
продукт. украинские производители не отстают от передовых технологий и уже вне-
дряют бактофугирование в производственную цепочку по очистке молока.
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качество и безопасность молока всегда интересует потребителей, ведь мо-
лочные продукты – важная составляющая рациона человека [4,5].

исследуя пастеризованное молоко украинских производителей обратили 
внимание на: маркировку и упаковку, микробиологические и физико-химические 
показатели, оценку вкусовых особенностей [1]. Для исследования мы взяли молоко 
марок “Заречье”, “слов’яночка” и “Ферма”.

анализируя маркировку и упаковку следует отметить, что на упаковке 
молока «слов’яночка» буква, которая указывает на производителя есть возле 
даты и партии. на какую из них ориентироваться  – не понятно. оценка «удо-
влетворительно» была выставлена производителям и за упаковку молока в мяг-
кие пакеты («Заречье», «слов’яночка»), как не самому удобному варианту упа-
ковки (табл. 1).

Фальсификация растительными жирами наиболее распространённая для 
молока и молочных продуктов. с учетом этого был проведен анализ, который по-
казал их отсутствие в образцах.

Важным условием покупки безопасной продукции является правильное 
хранение и продажа в розничной торговле. если молоко хранится не в холодиль-
нике, то есть шансы получить в конечном продукте кишечную палочку. Во время 
покупки образцов, температура в холодильниках колебалась от +1 до +4,50с, что и 
требуется для молока. к вопросу о безопасности следует отнести не только кишеч-

Таблица 1 
Оценка пастеризованного молока

Показатели
Марка

«Заречье» «Слов’яночка» «Ферма»
Наименование молоко питьевое пастеризованное
Маркировка отлично хорошо отлично
Упаковка удовлетворительно отлично

Состав
молоко коровье 
цельное

молоко пастеризо-
ванное коровье

молоко коровье цельное, мо-
локо коровье обезжиренное

Внешний вид и 
консистенция

отлично
белое, однородное

Запах 
хорошо
характерный, недо-
статочно выраженный

чистый, 
характерный

слабо выраженный

Вкус 
отлично
характерный, сладковатый, с привкусом пастеризации

Жирность,%
Растительный жир немолочный жир не обнаружен
МАФАМ, КОЕ в 1 г, 
не более 1*105 4,5*102 9*102 2*102

Кишечная палочка не обнаружено
Антибиотики не обнаружено
Общая оценка отлично
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ную палочку, но и маФам (мезофильные аэробные и факультативно анаэробные 
микроорганизмы). по ДсТу 2661:2010 в пастеризованном молоке должно быть не 
более 1х105 кое в 1мл. превышение этой нормы обнаружено не было. по кишеч-
ной палочке замечания были к молоку «хуторок».

антибиотики – посторонние вещества в молочной продукции. из 3-х прове-
ренных марок молока только образец марки «хуторок» дал положительный резуль-
тат, что также повлияло на снижение общих оценок этой продукции.

соответственно с органолептической оценкой  – это однородная жидкость 
без осадка, хлопьев белка, белого цвета, чистые вкус и запах. пастеризованное моло-
ко должно иметь легкий привкус пастеризации. согласно органолептической оценке 
образцы молока на этом этапе получили оценки «хорошо» и «отлично» (табл.1).

Таким образом, в результате проведенных исследований следует отметить, 
что отобранные образцы питьевого молока отвечают нормативной документации и 
получили общую оценку «отлично».
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ячмінь є важливою культурою, зерно якої, широко використовують у різних 
галузях харчової промисловості  – при виробництві круп, пластівців, продуктів 
швидкого приготування, пива. борошно отримане з ячменю у сумішах з пшеничним 
використовують у хлібопекарній та кондитерській промисловості, крохмале-
патокова промисловість використовує ячмінь для виробництва крохмалю. Завдяки 
наявності в зерні значної кількості білка, β-глюканів, вітамінів його використовують 
для виробництва продуктів спеціального та функціонального призначення.

В україні традиційним асортиментом продуктів, що отримують при перероб-
ці ячменю на вітчизняних заводах є два види круп – перлові та ячні. аналіз існуючих 
технологій показує, що виробництво ячмінних продуктів потребує використання 4 лу-
щильних систем, 3  шліфувальних систем, 3  полірувальних системи, 5  сортувальних 
систем та 7 систем контролю ядра на різних етапах у повітряних сепараторах, для ви-
робництва крупи ячної передбачено 4 системи для подрібнення шліфованого ядра та 
додаткова шліфувальна систему для продуктів подрібнення середньої фракції. Вихід 
круп перлових не перевищує 45 %, круп ячних – 65 %. складний технологічний процес 
призводить до того, що із зерна ячменя видаляється значна частина корисних для орга-
нізму людини речовин – протеїнів, ліпідів, клітковини, мінеральних речовин.

сьогодні у світі відбувається перехід до менш складних та більш енергое-
фективних технологій, що дозволяє отримувати продукти із підвищеним виходом та 
харчовою цінністю. основою для створення нових продуктів із покращеними влас-
тивостями є, як правило, нові спеціально виведені селекціонерами зернові культури. 
розглядаючи нові сорти ячменю можна виділити їх голозерні форми Hordeum vulgare 
L. var. nudum Hook. f. (голозерний ячмінь) .

на кафедрі технології переробки зерна одеської національної академії хар-
чових технологій проводяться дослідження зерна голозерного ячменю вітчизняних 
сортів з метою розробки енергоефективних технологій їх переробки в крупи, плас-
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тівці та борошно із підвищеним виходом та харчовою цінністю. метою даного дослі-
дження є визначення особливостей технологічних властивостей зерна голозерного 
ячменю сорту «ахіллес» для встановлення можливостей його застосування в якості 
сировини для виробництва круп’яних продуктів.

при проведенні досліджень визначено найбільш вагомі для круп’яного вироб-
ництва фізичні властивості: форму зерна, геометричні характеристики, масу 1000 зе-
рен, об’ємну масу (натуру), крупність, вирівняність за крупністю, плівчастість за яки-
ми проводили подальше прогнозування асортименту можливих харчових продуктів та 
етапів лабораторної переробки досліджуваної сировини в круп’яну продукцію.

Зерно голозерного ячменю є симетричним, має випуклу еліптичну форму, на 
брюшній стороні зернівок знаходиться поздовжня глибока боріздка. поверхня вкри-
та плодовими оболонками світлого кольору з легким жовтуватим відтінком, оболон-
ки характеризуються переважно гладкою поверхнею, у верхній частині зернівки зна-
ходиться зародок.

геометричні характеристики зерна в залежності від умов вирощування та 
врожаю коливаються у широких межах: довжина 7,0…9,1 мм, ширина 2,0…4,3 мм, 
товщина 1,7…3,8 мм.

Діючим стандартом крупність та вирівняність зерна ячменю продовольчих 
цілей не нормується. стандартом обмежується лише крупність зерна, що призначене 
для пивоваріння – 85 % для 1 класу та 75 % для другого. Досліджувані зразки голо-
зерного ячменю характеризуються вирівняністю на рівні 80 %. Висока вирівняність 
досліджуваного зерна голозерного ячменю дозволить проводити ефективну обробку 
зерна одним потоком без розділення на фракції, або при необхідності здійснювати 
його фракціонування та проводити його обробку двома потоками.

Важливим технологічним показником для ячменю продовольчих цілей є 
вміст дрібного зерна, який не повинен перевищувати 5 %. Вміст дрібного зерна, отри-
маного проходом сита 2,2×20  мм, коливався у межах 4,7...5,5 %. аналіз отриманих 
даних показує, що за вмістом дрібного зерна зразки ячменю відповідають вимогам 
стандарту для зерна продовольчих цілей.

Для традиційних сортів ячменю значення плівчастості коливається у межах 
від 8 до 15 %. Для голозерного зерна, у якого на поверхні відсутні квіткові плівки за 
рахунок яких формується значення даного показнику, плівчастість не є властивим фі-
зичним показником. попередня органолептична оцінка зернової суміші голозерного 
ячменю показує наявність невимолоченого зерна основної культури, а також невеликої 
кількості плівчастого звичайного зерна, що у сукупності здатне знижувати технологіч-
ність зерна голозерного ячменю на різних етапах його переробці, особливо при вод-
нотепловій обробці, шліфуванні тощо. плівчастість досліджуваного зерна голозерного 
ячменю в порівнянні з плівчастими формами є незначною і складає 1,4...3,5 %.

Важливими технологічними показниками за якими попередньо можливо 
оцінити вихід та деякі якісні показники готової продукції є маса 1000 зерен та на-
тура. Діючим стандартом для зерна продовольчих цілей не передбачено обмеження 
за показником маси 1000  зерен, натура обмежується на рівні 600г/л. В залежності 
від сортових особливостей маса 1000 зерен ячменю коливається широких межах від 
20 до 50 г. Для досліджуваних зразків голозерного ячменю маса 1000 зерен коливаєть-
ся у межах 41...47 г, натура – на рівні 738....750 г/л.
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Для зерна ячменю призначеного на продовольчі цілі відповідно до діючого 
стандарту обмежується вміст зернової домішки на рівні 7,0 %, смітної – рівні 2,0 %. 
Використання зерна ячменю із більшим вмістом зернової та смітної домішки для 
продовольчих цілей не допускається.

В досліджуваному зерні голозерного ячменю вміст зернової домішки складає 
5,0…6,8 %, сміттєвої – 1,4…2,0 %, тобто воно відповідає вимогам стандарту які вста-
новлено для зерна продовольчих цілей.

на основі отриманих даних технологічних властивостей зерна голозерного 
ячменю, можна відмітити, що його особливістю є високі значення натури та низькі 
значення плівчастості в порівнянні з плівчастими формами. аналіз отриманих ре-
зультатів дозволяє говорити про високий потенціал голозерного ячменю як круп’яної 
культури, його переробку можна здійснювати за скороченою схемою технологічного 
процесу  – виключити складний етап лущення та сортування продуктів лущення, 
спростити етап шліфування зерна тощо. у сукупності це дозволить значно знизити 
енергетичні витрати на виробництво ячмінних круп’яних продуктів, значно збіль-
шити їх вихід та підвищити їх якісні властивості.
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Вступ. З розвитком сучасного програмного забезпечення з’явилася мож-
ливість здійснювати експериментальні дослідження електромеханічних систем 
без їх фізичної наявності за рахунок створених віртуальних моделей, які певним 
чином поєднуються у віртуальних тренажерних комплексах (ВТк). Такий підхід 
дає можливість зменшити собівартість підготовки або перепідготовки інженер-
них кадрів, унеможливлює виникнення аварійних ситуації на працюючому об-
ладнанні, реалізує мобільність установки. Тому створення таких ВТк є задачею 
актуальною.

приклади реалізації ВТк можна переглянути в роботах [1-3].
В роботі розглядається електропривод постійного струму типу Тп-Д підпо-

рядкованого керування.
Мета дослідження. метою роботи є розробка ВТк для дослідження системи 

електропривода Тп-Д.
Матеріал і результати дослідження. Для побудови ВТк були розглянуті іс-

нуючі програмні засоби, що дозволяють реалізувати поставлену мету. аналізу були 
піддані такі програмні продукти: anSyS, elcut (призначені в основному для до-
слідження електромагнітних, механічних і теплових процесів в електромеханічних 
перетворювачах); pSpice, electronics workbench, micro-cap (призначені для моде-
лювання електричних та електронних кіл); matlab (призначений для моделюван-
ня динамічних систем, моделі яких складаються з окремих компонентів); mathcad 
(призначений для розрахункового аналізу характеристик різного роду перетворю-
вачів); labVIew, electronics workbench (віртуальна електронні лабораторії на пер-
сональному комп’ютері).
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За результатами порівняльних характеристик для створення ВТк було об-
рано програмне середовище labVIew, що дозволяє побудувати зручну систему, яку 
можна досліджувати на комп’ютері у вигляді певного симулятора, а також за допо-
могою спеціальних модулів підключатися до реального об’єкта і безпосередньо керу-
вати процесами, які виконує електропривод, що досліджується.

розроблено інтерфейс ВТк для дослідження системи Тп-Д, який подано на 
рис. 1, а також схему моделювання (рис. 2).

у ВТк (рис. 1) передбачено контроль вимірювальних пристроїв струму яко-

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд інтерфейсу ВТК для дослідження системи ТП-Д

Рисунок 2 – Схема моделювання
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ря Іа, ерс е, швидкості обертання wд та моменту навантаження м, які представлені у 
вигляді аналогових приладів. подання навантаження на електропривод реалізується 
кнопкою Sb3. при цьому струм статичного навантаження Іс можна задавати двома 
способами: змінюючи положення стрілки приладу або висоти стовпчика.

Тумблер Sb1 призначений для включення ВТк (подачі напруги на схему). ре-
жим роботи електропривода вибирається за допомогою кнопки Sb2. переключення 
між п-регулятором і пІ-регулятором здійснюється за допомогою кнопки Sb4. напру-
гу задавача інтенсивності uзі можна змінювати за допомогою відповідного потенціо-
метра, вихідне значення якої відображається на цифровому табло.

розроблено програму (рис. 3), яка дозволяє розраховувати параметри сило-
вого кола та кола керування системи електропривода. Фрагмент цієї програми при-
ведено на рис. 3.

розроблений інтерфейс (рис. 4) для введення початкових та виведення роз-
рахованих даних.

Для зручності роботи з ВТк розроблені відповідні інструкції, що забезпечу-
ють успішне виконання досліджень системи Тп-Д.

Висновки. ВТк є альтернативою фізичним об’єктам, які мають ряд переваг, 

Рисунок 3 – Фрагмент стурктурної схеми програми
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Рисунок 4 – Фрагмент 
інтерфейсу для введення 
початкових 
та виведення 
розрахованих даних
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що зумовлюють їх широке використання.
В роботі розроблено ВТк для дослідження електропривода постійного стру-

му типу Тп-Д. В якості програмного середовища використано labVIew. розроблено 
також інтерфейс на основі математичних моделей, що дозволяє розраховувати всі 
необхідні дані для конкретного електропривода.
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у сучасному світі мікроскопія надвисокої роздільної здатності набуває дуже 
великого значення. особливо важливою вона стала в останні роки у зв’язку з бурхли-
вим розвитком мікро- та наноелектроніки, мікробіології, фізики різних наноструктур.

Існують такі види мікроскопії надвисокої роздільної здатності як: скануваль-
на зондова мікроскопія (сЗм), растрова електронна мікроскопія (рем), електронна 
мікроскопія, флуоресцентна Sted-мікроскопія, ближньопольова оптична мікроско-
пія, ультрамікроскопія та ін. розглянуті методи мікроскопії у порівнянні один з одним 
мають ряд переваг та недоліків. наприклад, рем має більшу швидкість сканування, 
ніж сЗм, але потребує більше часу на підготовку зразків і вищої кваліфікації дослід-
ників. сЗм, в свою чергу, мають меншу зону сканування та менший максимальний 
перепад рельєфу, але можуть працювати як у вакуумі, так і в газі, а у окремих випад-
ках і в рідині. Також істотним є можливість пошкоджень зонда.

при обранні конкретного методу необхідно враховувати особливості зразків 
(рельєфу, електропровідності, товщини), умов проведення вимірювань (вакуум, газове 
середовище). Так, при дослідженні біологічних об’єктів ширше використання отримала 
просвітлювальна електронна мікроскопія. недоліком методу є необхідність створен-
ня малої товщини зразка, його руйнування та неможливість подальшого біологічного 
існування. Тунельний зондовий мікроскоп може сканувати поверхні, які проводять 
струм. Тому, якщо матеріал зразку діелектричний, то його вкривають шаром металу, 
що змінює форму та властивості поверхні та вносить додаткову похибку [1].

Так як в розглянутих вище видах мікроскопії ставляться високі вимоги до 
сканувальної системи, можливість отримання мікроскопічних зображень тільки за 
спеціальних умов, що дає змогу досліджувати тільки неживу матерію або електро-
провідних матеріалів, великого значення набуває дослідження і розробка оптичних 
методів мікроскопії. оптичні методи мікроскопії високої роздільної здатності нада-
ють можливість різного роду досліджень, за нормальних умов, біологічних об’єктів, 
діелектричних частинок та ін.

провівши аналіз методів мікроскопії надвисокої роздільної здатності, мо-
жемо зробити висновок, що для вимірювання розмірів наночастинок доцільно ви-
користати метод ультрамікроскопії, так як за допомогою цього методу можна про-
водити дослідження діелектричних частинок без використання вакууму та інших 
специфічних умов. В даному методі розміри наночастинок визначаються на основі 
аналізу інтенсивності світла, розсіяного частинкою. схема вимірювальної установ-
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ки, в якій розсіяне частинкою лазерне випромінювання приймається оптичним во-
локном, з’єднаним з фотоелектронним помножувачем (Феп), показана на рис.  1. 
на рисунку Q  – кут між оптичною віссю падаючого лазерного випромінювання і 
напрямком спостереження; D – діаметр лазерного пучка; a – діаметр досліджуваної 
частинки (tіo2); df – діаметр фокальної плями; Df – діаметр оптичного волокна; r – 
відстань від частинки до оптичного волокна; f  – фокусна відстань об’єктива, який 
освітлює наночастинку.

лазерне випромінювання gaaS-лазера моделі gb500F, який має довжину 
хвилі 532 нм і потужність 500 мВт, фокусується за допомогою об’єктива до плями 
розміром близько 10 мкм.

на відстані r = 10 мкм від досліджуваної частинки знаходиться вікно квар-
цового оптичного волокна з діаметром серцевини 7 мкм, в яке потрапляє світло, роз-
сіяне на частинках.

сприйняте оптичним волокном світло передається до фотоелектронного по-
множувача, звідки сигнал іде до підсилювача і надходить до осцилографа.

якщо на об’єктив падає паралельний гаусів пучок діаметром Df з довжиною 

хвилі випромінювання λ, то його можна зібрати у фокальну пляму діаметром 

. Діаметр фокальної плями згідно з дифракційною межею аббе та кри-

терієм релея не може бути меншим половини довжини хвилі світла.
Таким чином лазерне випромінювання з λ  =  532  нм, діаметром променя 

Рис. 1. Схематичне зображення установки для вимірювання розмірів наночастинки
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D = 3 мм можемо сфокусувати об’єктивом з фокусною відстанню    в 
світлову пляму діаметром df  = 0,64 мкм.

Зробимо розрахунок інтенсивності світла, розсіяного на наночастинці 
диоксиду титану (Тіo2) з показником заломлення

pn та радіусом а. якщо радіус на-
ночастинки співвідноситься з довжиною хвилі випромінювання λ і показником за-
ломлення частинки як / 20 pa n< λ , то можна скористатися формулою релея для 
інтенсивності неполяризованого випромінювання, розсіяного на частинці [2]:

 
 (1)

де 0I  та scI −  інтенсивності відповідно падаючого випромінювання і випро-
мінювання, розсіяного в напрямку, заданому кутом θ; mn − показник заломлення се-
редовища.

потужність випромінювання, яке падає на частинку, дорівнює  

, а інтенсивність – . нехтуючи втратами у волокні, можна вважати рівними 

потужності випромінювання на вході волокна і на вході фотоприймача. Тоді згідно 

з формулою (1) потужність випромінювання на вході фотоприймача 

. якщо фотоприймач має темновий струм , то відношення сигнал/шум на вихо-

ді фотоприймача , де  – величина сигнального струму, причому . у 

разі використання Феп моделі h9307-03 з чутливістю  відношення 

сигнал/шум на його виході .

Для забезпечення надійної роботи вимірювальної системи співвідношення 

сигнал/шум має бути  (за критерієм роуза) [3].

проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновки, що роз-
дільну здатність вимірювальної установки можна збільшити за рахунок кращого 
фокусування лазерного випромінювання, збільшення його потужності та вибору 
фотоприймача з високою чутливістю та малим темновим струмом. якщо за допо-
могою п’єзоприводів здійснювати переміщення підкладки з розташованими на ній 
нанооб’єктами, то за амплітудами електричних імпульсів на виході фотоприймача та 
їх скважністю можна реєструвати не тільки розміри нанооб’єктів, але й їх розподіл. 
Даний метод може бути використаний в таких сферах як наноелектроніка, нанофо-
тоніка та мікробіологія.
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оСадженнЯ ПЛІВок ПоЛІкреМнІЮ В ГориЗонТаЛьноМу реакТорІ 
ПониженоГо ТиСку З ГарЯчиМи СТІнкаМи

процес осадження плівок полікремнію характеризується такими основни-
ми параметрами: температура підкладки, загальний тиск в системі, парціальний тиск 
газу-реагенту, концентрація домішок (за наявності) [2].

швидкість і температура осадження впливають на структуру зростаючого 
шару через поверхневу дифузію. при підвищенні температури, атоми мають більше 
енергії для дифузії. при зменшенні швидкості, адсорбовані атоми можуть дифунду-
вати протягом більш тривалого періоду часу, і дана структура повинна утворюватись 
при більш низькій температурі. швидкості і температура можуть бути зв’язані між 
собою через дифузійну довжину атома на поверхні L:
 
  (формула 1)

де D – коефіцієнт поверхневої, t – час дифузії (час осадження одного моно-
шару), RD – швидкість осадження, і Еа – енергія активації поверхневої дифузії.

оскільки довжина поверхневої дифузії швидко змінюється з температурою, 
але відносно повільно з швидкістю осадження, невелика зміна температури може 
компенсувати помітну зміну швидкості осадження, і структура є більш чутливим до 
температури осадження. поверхнева дифузія адсорбованих атомів кремнію суттєво 
впливає на структуру всього осадження, не тільки під час початкової частини оса-
дження. якщо осадження триває довго, зерна можуть бути значно більшими у верх-
ній частині товстої плівки, ніж у нижній[1].

компроміс між температурою і швидкістю обмежений газовими домішками, 
які адсорбують на поверхні під час осадження, перешкоджаючи поверхневої міграції 
адсорбованих атомів кремнію.

Забруднення поверхні пластини перед осадженням також можуть впливати на 
осадження плівки. Випадково розташований забруднювач може зумовити дуже низь-
коенергетичні стани на поверхні. оскільки адсорбовані атоми кремнію дифундують 
у випадковому порядку на поверхні, вони залишаються на цих низькоенергетичних 
дефектних місцях довше, що призводить до накопичення атомів кремнію і утворення 
там дефектів.

Загальний тиск в системі також впливає на кристалічну структуру, змінюючи 
кількість газу, адсорбованого на поверхні зростаючого шару. адсорбовані гази мо-
жуть блокувати дифузію і сповільнити ріст кристалічної структури. Цими адсорбова-
ними газами можуть бути газ-носій кремнію, газу-реагент, побічні продукти реакції, 
або домішки.

оскільки тиск знижується за рахунок зменшення концентрації газу-носія, 
менше атомів водню доступні для адсорбції на поверхні і перешкоджання осадженню 
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атомів кремнію. Поверхнева дифузія відбувається легше, і температура переходу між 
аморфним і полікристалічним осадженням повинна зменшуватися. однак ефект по-
вного тиску на структуру важко виділити.

адсорбовані домішки можуть перешкоджати дифузії адсорбованих атомів 
кремнію до стабільних і низькоенергетичних станів. Тому атоми кремнію включають-
ся в плівку в нестійких положеннях, поряд з атомами домішок. у подальшій термо-
обробці, або після циклу осадження, ці атоми кремнію можуть змінити впроваджені 
атоми домішок, щоб сформувати щільну структуру. В результаті сили розтягування 
деформують плівку і пластину підкладки. невеликі кількості дугових включень кис-
ню в плівку в процесі осадження через забруднення киснем в газовій фазі викликають 
значне погіршення структури плівки. Деградація особливо серйозна, коли пластини 
нагріваються під час передачі енергії від базової опорної плити з підігрівом. напруга 
зумовлює підняття країв пластини вгору і відриву від опорної плити. краї пластини 
холодні і адсорбований кисень десорбує з меншою ймовірністю; чим більше кількість 
кисню наявна в плівці, тим більша напруга діє на пластину та спотворює її [1].

Діапазон температур процесу осадження плівок полікристалічного кремнію 
«зверху» обмежується процесом перетворення структури плівок в результаті їх ре-
кристалізації, а «знизу» – дуже малою швидкістю їх осадження.

Рисунок 1. Залежність швидкості (Vр) осадження плівок полікристалічного кремнію від 
величини парціального тиску силану.
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В якості основної була обрана температура 620 ± 5ос. Температурний про-
філь підтримувався з точністю ± 1ос. В експериментах використовувалися 100%-ий 
силан. кремнієві пластини діаметром 100 мм, покриті оксидом кремнію (завтовшки 
20-40, 100 і 800 нм), містилися в камері перпендикулярно газовому потоку. протяж-
ність ізотермічної зони реактора (lізт) становила 750 мм. пластини рівномірно роз-
міщувалися по ізотермічній зоні реактора на відстані 5мм один від одного. Викорис-
товувались кремнієві пластини з орієнтацією [100].

проведено дослідження закономірностей зміни швидкості осадження плівок 
полікристалічного кремнію від величини загального тиску в камері при швидкості 
потоку силану 7,0 ± 0,5 дм3/год і температурі підкладки 620°с. при зміні загального 
тиску в реакторі від 40 до 140 па швидкість осадження знижується за лінійним за-
коном з 110 до 20 Å/хв. коливання товщини осаджених плівок на пластинах по всій 
ізотермічній зоні реактора та площі пластин при зазорі між ними 5 мм не переви-
щував ± 5%. розподіл товщини плівок полікристалічного кремнію, осаджених при 
парціальному тиску силану 35 і 45 па для швидкості потоку 7 і 10,5 дм3/год уздовж 
діаметра пластин показує, що реальна неоднорідність по товщині плівки знижується 
при зменшенні тиску. якщо розкид по товщині плівки, осадженої при тиску 45 па, 
становить ± 2,5-3%, то аналогічна величина для плівки, осадженої при тиску 35 па, 
знижується до ± 1,5-2%.

помічено, що зниження тиску в реакторі сприятливо позначається на змен-
шенні шорсткості мікрорельєфу поверхні плівок. Зміна парціального тиску силану 
в реакторі від 10 до 40 па призводить до збільшення швидкості осадження від 50 до 
110 Å/хв при інших рівних умов (рис.1).

За допомогою багатопроменевої інтерферометрії було виміряно товщини 
3 полікристалічних плівок які знаходились в реакторі по часу 30, 45 та 60 хвилин при 
температурі підкладки 620 ± 5 0с та парціальному тиску силану 40 па (табл. 1).

Список літератури:
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Таблиця 1.  
Результати вимірювання товщини плівки

Час осадження плівки
t, хв.

Товщина плівки
d, Å

Швидкість осадження
Vp., Å/хв.

30 3130 104,3

45 4661 103,6

60 6456 107,6
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Аннотация
Непрерывная миниатюризация и повышение быстродействия электронных 

устройств на основе Si не могут длиться бесконечно. При переходе от современных 
микрометровых (0.3-1.0мкм) к нанометровым размерам (~10  нм) вступают в дей-
ствие квантовые эффекты, и материалы изменяют свои свойства. Поэтому ведут-
ся разработки, направленные на дальнейшее развитие электроники. Пределом мини-
атюризации можно считать использование в качестве функциональных устройств 
отдельных молекул или квантовых точек. Наиболее перспективным направлением 
в электронике являются нано-трубки, которые являются основой нового поколения 
интегральных схем.

ключевые слова: нанотрубки, интегральные схемы, транзисторы.

основными структурными элементами интегральных схем (ис) служат 
диоды и транзисторы. переходы могут быть созданы несколькими путями: соедине-
нием двух нанотрубок (нТ) разного диаметра, изгибанием нТ, частичным заполнени-
ем внутренней полости нТ с приданием электронных 
свойств, разветвлением нТ, приданием им y- или 
Т-образной формы. соединение двух различных по 
строению нТ требует внедрения в их атомную сетку, 
состоящую из шестиугольников, парных дефектов 
из пяти- и семиугольников. если эти пары образуют 
кольцо, то нТ остаются соосными, а если они разме-
щаются на противоположных сторонах, то нТ изгиба-
ются до 34° (рис.1). Такие нТ существуют в продуктах 
каталитического пиролиза углеводородов.

прототип одноэлектронного транзисто-
ра был сначала создан из сростков однослойных 
нТ. Эксперименты показали, что нТ с полупро-
водниковой и металлической частями работа-
ют как выпрямляющий диод. создан прототип 
одноэлектронного транзистора из многослойной нТ 

Рис.1. Изогнутая НТ с 
топологическими дефектами
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и диоды с гомо- и гетеропереходами. упорядоченное расположение однослойных нТ 
позволяет создать транзисторы tubuFet, которые по характеристикам приближа-
ются к moSFet на основе Si. специалисты считают, что транзисторы из нТ вскоре 
смогут конкурировать с Si [1]. Для создания электронных схем необходимо уметь сор-
тировать и размещать нТ в пространстве между электродами. при этом особое вни-
мание уделяется однослойным нТ. разрабатываемые для нТ методы опираются на 
схему “bottoms-up” – от меньшего к большему, от простого к сложному. при исполь-
зовании электронно-лучевой литографии с помощью атомно-силового микроскопа 
можно показать возможность создания устройств, в которых реализуются переходы 
между однослойными нТ. Это примечательно тем, что исследовано влияние хими-
ческой среды – адсорбированных молекул. при наноскопических размерах приборов 
из нТ адсорбция может изменять электронные свойства веществ. имеются ограниче-
ния, связанные с “шумом”, который возникает при прохождении электрического тока. 
предполагается, что источник “шумов” это адсорбированные на внешней поверхнос-
ти нТ примеси. если это так, то с помощью нТ можно создать очень чувствительные 
сенсорные устройства. а необычный “шум” можно устранить, очистив поверхность 
нТ. В работе [2] показано влияние примеси о2 на электропроводность пленок нТ. 
адсорбция о2 изменяет тип проводимости от n к р, повышает ее на 10-15% по сравне-
нию с величиной в вакууме и приводит к изменению термо-ЭДс от –10 до +20мВ•к-1. 
существует возможность создания электронных устройств путем контролируемого 
осаждения однослойных нТ, содержащих группы со2н, на химически функциона-
лизированную группами nh2 поверхность. Технология предусматривает проведение 

перед адсорбцией нТ плазменного 
травления. химический метод изго-
товления электронных схем путем 
пиролиза сн4 на Fe-mo-катализаторе, 
нанесенном с помощью электронной 
литографии, показан в работе [3] 
(рис.2).

Для достижения омического 
контакта между нТ и металличес-
кими электродами были испытаны 
различные материалы (ag, аl, аu, са, 
сr, мg, nb, ni, Тi) и показано, что на-
именьшее контактное сопротивление 
наблюдается в случае использования 
ti. кроме ti перспективны также Sс и 
V, в то время как Fе, со, ni и сu имеют 
большое контактное сопротивление. 
найден способ предотвращения де-
градации контактов с электродами из 
Тi-аl путем кратковременного (30с) 
повышения температуры до 600-800°с 
[4]. Для разработки электрических 
контактов поперек многослойных нТ 

1 – нанесение направляющих меток из Ti-Al, 
2 – покрытие ПMMA c “чашками Петри”,
3 – осаждение катализатора в “чашках 
Петри” и растворение ПMMA, 4 – химическое 
осаждение HT каталитическим пиролизом CH4, 
5 – нанесение металлических электродов
Рис. 2. Последовательность операций пpи 
изготовлении ИC на основе HT
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укладывается w проволока диаметром 4.3мкм, наносится слой электропроводящих 
материалов, а проволока удаляется. Также интересным является метод молекулярно-
динамического моделирования. на примере можно показать возможность созда-
ния переходов металл-полупроводник-металл в Т-образных и y-образных нТ. 
разветвленные нТ получаются дуговым методом. более производительным методом 
является химическое осаждение из газовой фазы при пиролизе углеводородов и раз-
ложение с60 в присутствии металлов. Для пиролиза с2н2 используются y-образные 
каналы матрицы из al2o3, которую после осаждения нТ растворяют. каналы 
вытравливаются электрохимическим методом. В работе [5] пиролиз сн4 проводил-
ся в присутствии нанокристаллического pa на поверхности пористого Si, используя 
микроволновую плазму.
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multilayereD SoliD-State Strucrure  
for multi-uSe the SmD-comPonentS anD methoDS of itS creation

The general approach for creating the universal circuit board for the comutation of 
SMD-komponents with controlling of optic-electerconnentions by microcontroller.

Keywords: photocomutation, inner heterogeneity, photo-condactive contacts, pla-
nar led-matrix, controlling by microcontroller

Предложено устройство универсальной макетной платы для комутации SMD-
компонентов с микроконтролерным управлением опто-электрических соединений.

ключевые слова: фотокоммутация, внутренние неоднородности, 
фотопроводящие контакты, планарная светодиодная матрица, микроконтролерное 
управление.

Запропонована метод створення універсальної макетної плати для комутації 
SMD-компонентів з мікроконтролерним керуванням опто-електричних з’єднань.

ключові слова: фотокомутація, внутрішні неоднорідності, фотопровідні 
контакти, планарна світлодіодна матриця, мікроконтролерне керування.

introduction
nowadays are known several approaches to create a universal breadboard for elec-

tronic components: creating nodes that have several contact points of connection, connect-
ing components to the fixed points on the board with leading paths. unfortunately bread-
boards wich exist don not solve the problem of the connection the Smd-components, due 
to the small size and the complexity of working. relevant is to create a breadboard, which 
would have the incorporated ability to control and create the electrical connections, not 
static but dynamic that could appear depending on the field of radiation, which conductivity 
would be similar to the conductivity of metals.

Description of the multilayer solid structure
The article propose a multilayer solid-state structure, which principle is based on 

the electronic switching the interconnections between Smd-components using dynamic 
heterogeneities in the bulk crystal of photoconductive material (Fig. 1).

The device contains a photoconductive substrate 1, the surface of which are metal-
lized by contacts 2 that are in electrical contact with photoconductive substrate. under the 
photoconductive substrate is planar led matrix 3 which contain leds 4. led matrix is 
formed on the anode leds layer. to pn-junction 6 are the cathods of the planar leds 7, 
which are connected to the control bus 8. each led has its planar directional radiation 
diagram with an angle 9. led matrix is controled by microcontroller 10 which is connected 
for controlling via the bus 8.

multilayered solid-state structure works in the next way: a microcontroller has 
algorithms, according to which the control bus of the led matrix transmits the control 
signals from the microcontroller to the cathode planar leds, which irradiate photocon-
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ductive substrate in the necessary coordinates and create a high concentration of pho-
toelectrons, which is similar to the concentration of electrons in the metal. because of 
the internal photoelectric effect irradiation region converts from the dielectric photocon-
ductive to the condactive channels which are able to transmit electrical signals by which 
metallized contacts are switched one to another on these contacts are fixed Smd-com-
ponents. by changing the number of planar leds which irradiate the photoconductive 
substrate it is possible to adjust the shape of the conductive channels and their conductiv-
ity. The fixation of the Smd-components is carried out by magnetization the lower layer 
of the multilayer structure or by the universal solid surface, by which Smd-components 
could be pressed to the metallic contacts.

a)

b)
Fig.1. Multilayered solid-state structure for multi-use SMD-components. (a – profile of the solid 
multilayer structure, b – volumetric view of the multilayer solid structure)
1 – substrate of the photoconductive material (Si, GaAs, CdS, CdTe), 2 – metallized contacts, 
3 – LED matrix, 4 – planar LED, 5 – anode contact, 6 – pn-junction, 7 – cathode of the LED,  
8 – controlling bus, 9 – divergence angle of light radiation, 10 – microcontroller



67

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

If it is necessary it is possible to include in microcontroller multiple algorithms 
that enables the use of the same Smd-components for the formation the devices for various 
purpose without physical intervention in switching units. besides, the choise of algorithm 
can be made depending on the input signal or using a separate control bus.

Practical approach
to test the possibility of using the substrate of the hotoconductive material to cre-

ate a photoconductive paths, a series of experimental studies were done. From the generator 
signal is sent to the photoconductive crystal cdS, which is illuminated by thr laser radiation 
with a wavelength of 532nm and converted to degenerate semiconductor with the concenta-
ration of charge carriers close to the concentration of electrons in the metal. The value and 
the shape of voltage is taken from the rv and removed to the oscilloscope.

during the experiment as photoconductive materials were used cdS, cdSe, cdte. 
These materials satisfy these requirements parameters: spectral sensitivity, chemical stabil-
ity, rate of conversion of light energy into electrical energy, cost, availability. connecting the 
crystals in the scheme of the experiment was conducted by soldering the metal contacts of 
indium (In) to the photoconductive material. The choice of resistance values rv was so that 
it had to be much more (100..1000 times) for resisting of the crystal. 

as a result it is possible to say that the possibility was confirmed and the best result on 
the high frequency has shown cdte. as was found out the biggest problem of the switching was 
the time of the relaxation of the charge carrier. already on the frequency 10 khz the value of 
smoothing of wavefronts was too high(Fig.5). It can be solved by searching another materials.

Fig.4. Scheme of the experimental attempt

Figure.5. Smothing the wavefronts of the transmitting signal.  
a) frequency 1kHz b) frequency 10kHz
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technological process
The process has the following sequence: making the dielectric substrate, which 

has metal tracks, making cathode layer with walls, producing the anode and join-
ing them to the control bus, filling cells led silicone, chemical deposition og the pho-
toconductive material, coating metallic contacts on the photoconductive material. 
  to produce multilayer solid structures in one work cycle, it is necessary to solve 
a few technical problems. one of them is the incompatibility of the procedure of chemical 
vapor deposition on the material which will contain it (silicone). also it is need to work out 
a process for coating metal on the photoconductive material without damaging the material 
structure and changing its properties.

conclusions
• was developed the model of multilayer solid structures for multi-use Smd-com-

ponents, which allows a non-stationary contacts necessary connection between 
the circuit elements;

• It make possible to use the same circuit components to create devices for various 
purposes in the mode of distribution of time;

1. yu w.w., Qu l., guo w., peng X. experimental determination of the extinction coef-
ficient of cdte, cdSe, and cdS nanocrystals. chem.mater. 2003

2. li chen, jia zhu, Qing li, Su chen, yanru wang controllable synthesis of functionalized cdS 
nanocrystals and cdS/pmma nanocomposite hybrids. european polymer journal 2007

3. kikoin. tables of the physical values. 1976
4. гуревич. Физика полупроводников. москва, 2006 
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. математика.
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еЛеМенТарнІ функцІЇ ТернарноЇ ЗМІнноЇ

У даній статті розглядається побудова фрагменту теорії тернарних степе-
невих рядів, на основі якої було побудовано елементарні функції тернарної змінної.

ключові слова: тернарні числа, тернарний степеневий ряд, функції тернар-
ної змінної.

алгебру 0 0 1 1 2 2 0 1 2
|{ , , }.x x x x x x= + + ∈e e eT  будемо називати алгеброю 

тернарних чисел, а її елементи – тернарними числами.

причому довільне тернарне число 0 1 20 1 2x x x= + +e e et  можна подати у 

матричному вигляді
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та з кожним тернарним числом 0 0 1 1 2 2x x x+ +=t e e e  можна пов’язати 

власні значення його матричного подання
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де 
0

0
,,,na ∈ ∈ =t t eT  будемо називати тернарним степеневим рядом.

якщо степеневий ряд

 n 0

na x
∞

=
∑ n

 
(формула 3)

збігається на інтервалі ( ; )r r− і має суму ( ),S x  то тернарний степеневий ряд

n 0
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∞

=
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Цей факт дозволяє за заданою аналітичною функцією дійсної змінної ( )f x буду-

вати функції тернарної змінної ( )f t , а саме аналітична функція ( )f x подається у вигляді 
ряду
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Тоді ряд 
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=
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Таким чином, за означенням приймаємо
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( ) ( ))1 1 2 2 2
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скориставшись поданням степеневим рядом основних елементарних функцій 
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побудуємо основні елементарні функції тернарної змінної
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  (формула 6)

1 2
0 1 2 2

33 cos( )sh ( )) ,
2 2 2
x xx x x− − − − e

 (формула 7)

причому ці функції визначені на всій алгебрі T  в області

скориставшись головним значенням логарифма комплексного числа
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і врахувавши, що  дістаємо:

Таким чином,

 (формула 8)

В області

скориставшись головним значенням логарифма комплексного числа

і врахувавши, що маємо:
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  (формула 9)

Таким чином, в області G

Таким чином були побудовані основні фунції тернарної змінної.
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Abstract
A simple conical model jet hydrodynamic counter-flow radiator of sound pulsating 

cavitation zone is proposed. The modification of the model is taking into account the volume 
occupied by a stream flowing out of the nozzle. The own mass, apparent mass and total mass of 
pulsating area (pulsator) were determined. The dependencies of the corresponding mass rela-
tions versus pulsator radius were obtained. It was shown that specifically apparent mass has 
dominance in total one. The influence of apparent mass intensifies under increase of the gas 
content of dual-phase environment.

Keywords: jet hydrodynamic radiator, interjet zone, attached mass.

introduction. The flow hydrodynamic radiators (hdr) are the devices where part 
of kinetic energy of submerged jet is transformed to pulsations of internal interflow area and 
flow shell fluctuations. The hdr inner area embodies an intensive cavitation zone generated 
within a toroidal vortex between the nozzle and the obstacle, and consists of steam-and-gas 
bubbles (cavities) mixture at the liquid. The sound generation process in hdr is also in-
volved with its constructional features.

The idea of the possible mechanism of sound generation is directly due to the cavi-
tation zone pulsation was expressed in the source [1], but details of this theory has not been 
developed. In [2] was proposed acoustic model jet shell hdr in the form of a spherical 
monopole, boundary value problem of radiation of sound has been solved. It was concluded 
on the basis of the analysis of the solutions that the radiator’s operating interflow area forms 
a resonant system consisting of the inner elastic cavitation medium, the flow shell prop-
erly and the external apparent mass. Some authors [3; 4] studied transversal oscillations of 
submerged flow jet shells. however, a complete description of the hdr-sound generating 
mechanism apart of flow shells’ models, requires a more complete and systematic theoreti-
cal research as to the interflow pulsing area (pulsator). This area should be considered as 
a whole pulsating volume oscillating in a liquid medium, taking into account its inertial 
(mass) and elastic properties. The first step in solving this problem is to define the integral 
characteristic i.e. the pulsator total mass. total mass of the pulsator for simplified spheri-
cal model was found in [5]. The aim of this work is to study the inertial properties of the 
counter-flow hdr pulsating interflow area for cone model which more accurately taking 
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into account its geometric singularities.
geometrical parameters of model. The counter-flow hdr is shown at Fig. 1a. The 

coaxial nozzle 1 and deflector 2 are submerged in the working fluid. The jet flows from the 
nozzle, and turns into an enveloping flow shell 3 in the form of a truncated cone by means 
of the reflector’s parabolic concavity 4. as a result of asymmetrical incidence on the obstacle 
the flow becomes transversally instable and may bifurcate. at that a part of the liquid arrives 
in the interior zone, where folds into a toroidal vortex 5. In vortex appears cavitation and 
creates a biphasic medium consisting of liquid and vapor-gas bubbles (cavities).

according to the considered hdr structure (Fig. 1a), of interest is to reflect the 
volume of the nozzle-effluent jet occupying the central part of interflow area between the 
nozzle and the deflector. The cone model of this hdr is considered in two versions: without 
taking into account the volume occupied by the central flooded jet (Fig. 1b) and a model 
with axial cylindrical channel (Fig. 1c).

hdr interflow area’s and pulsing area’s basic geometric parameters: L - distance 
between the nozzle and the deflector; cr - radius of central jet; tR - nozzle’s outer radius; nr - 
deflector’s parabolic concavity radius; θ – flooded flow shell cone’s opening angle.

Determination of the total mass. pulsator is considered as a material object, which 
makes the volume fluctuations in the liquid. we accepted the pulsator own mass Mc as the 
mass of its content enveloped with its volume. The apparent mass aM  allows take into ac-
count the existence of pulsator-surrounding environment. Then the model of a cone area 
under volumetric fluctuations in a liquid medium, its total mass M shall represent the sum 
of its own Mc and apparent aM  masses:

 añ MMM += .  (1)

under advanced cavitation mode the pulsing area content consists of liquid mixed 
with the steam and gas inclusions, but the volume gas content is much smaller than the vol-
ume content of the liquid, so the pulsing area own mass describing expression:

Rt

L
l

θ
Rn

Rt

L
l

Rnθ

rc

  а  b  c
Fig. 1. The counter-flow HDR (a); interflow pulsing area model excluding the central axial 
channel locating the flow (b) and including the central axial channel (c)
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. (2)

here  – pulsator’ own mass at the first modification of cone model;  – 
pulsator’s volume;  – volumetric gas content;  – working fluid density.

to determine the pulsator apparent mass, we use the approach described in [5]. 
Thus, apparent mass is considered as a general integral characteristic of the medium mass 
reactance to the pulsator fluctuations in the liquid and is given for the entire closed pulsator 
surface by:

 
. (3) 

Integrating was carried out under the condition . The total mass for 
cone pulsator model under first modification (Fig. 1, b):

 
. (4)

here  – mass of liquid contained at the cone volume. The same principle of 
determining the pulsator total mass can be used when considering the other pulsator geo-
metric patterns.

to the second modification of cone model with axial cylindrical channel we obtain 
to pulsator own mass an expression:

 
. (5)

here cyl
lM  – mass of liquid at the cylinder volume. The apparent mass as a result of 

integration by the conical and cylindrical surfaces shall be written as:

 
. (6)

we also considered that constrc =  and the mass reactance distributed over this 

surface evenly with a surface density . Then for the total mass we get the expression:

 
. (7)

analysis of mass ratios. we calculated the total mass of pulsator cone model two 
modifications for several counter-flow hdr with characteristic deflectors dimensions of 2... 
5 mm. The values adopted at calculations, were: density of water = 1000 kg / m3; gas share 
in the two-phase medium η = 0,388 [1].

The ratio between total mass and the own mass of the pulsator was found as:

.

This value is constant for a given value of gas content. with increasing gas content 
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the apparent mass contribution increases. we were also obtained and reviewed other mass 
ratios (Fig. 2). The total mass and the apparent mass differ by an order of magnitude due 
to the contribution of apparent mass. For model with a central axial channel that growth 
increases with increasing distance between the nozzle and the deflector.

conclusions. determination of the mass ratio allows us to estimate the apparent 
mass’ effect to the inertial properties of the studied pulsator. Such assessment provides pos-
sibility in each case to take into account (or ignore) the mass reactance forces effect onto fluc-
tuations in the fluid of the given material object. analyzing the study results allows establish 
that predominant role in the inertial properties of pulsating interflow area of the counter-flow 
hdr belongs to apparent mass. The apparent mass effect on the total mass of both research 
models by increasing the gas content of the two-phase medium is enhanced. accounting for 
simple cone model the central axial channel occupied by the nozzle-effluent jet, even increases 
the contribution of the apparent mass in the total mass of the pulsator. but the difference 
between the simple and modified models is small. Therefore, in the calculation, we can use a 
simple model.

references
1. назаренко а.Ф. гидродинамические излучатели // ультразвук. маленькая 

энциклопедия / под ред. и.п. голяминой. – м.: сов. Экцикл. 1979. – с. 79 – 81.
2. Вовк, и.В. о возможном механизме автоколебаний в струйных гидродинамических 

излучателях с развитой кавитацией / В.Т. гринченко, Ю.м. Дудзинский // акуст. 
вісн. – 2008. – Т. 11, № 2. – с. 19 – 26.

3. Дудзинский, Ю.м. модель поперечных колебаний затопленных струйных 
оболочек / В.В. Витков, а.В. Жукова // проблеми обчислювальної механіки і 
міцності конструкцій. – 2011. – Вип. 15. – с. 93 – 99.

4. Жукова, а.В. Вплив параметрів зануреного струменя на рівень звуку гідродинамічного 
випромінювача / а.В. Жукова // акуст. вісник. – 2009. – 12, № 4. – с. 23 – 28.

5. makarova, t.V. The inertial properties of pulsing interflow area of counterflow hydro-
dynamic radiator / a.V. zhukova // odes. politechn. univers. pratsi. – 2015. – V. 47,    
№ 3. – p. 111 – 118.

  a  b
Fig. 2. Dependence of the pulsator total mass-to-its own mass for the simple (white markers) 
and modified (black markers) cone model (a) and pulsator total mass of modified model-to-total 
mass of simple model (b) ratios from distance between the nozzle and the deflector for HDR 
with a deflector radius: 1 – 1 mm; 2 – 2.5 mm; 3 – 3.5 mm; 4 – 5 mm
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Аннотация
Приведены частотные зависимости диэлектрической проницаемости воды в 

зависимости от ее количества в веществах, отличающихся друг от друга по химиче-
скому составу. Диэлектрическая проницаемость воды определена в широком диапазоне 
частот от 0,1ГГц до 11,3ГГц с использованием рефракционной модели. В эксперимен-
тальных исследованиях получена зависимость диэлектрической проницаемости воды 
от толщины пленки на поверхности частиц. В этом случае наблюдается увеличение 
времени релаксации.

ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, рефракционная модель, 
толщина пленки, релаксационные свойства.

Диэлектрическая проницаемость (Дп) воды в почве зависит от частоты про-
пускаемого электрического тока. Взаимодействие со стенками капилляров не при-
водит к изменению времени релаксации а диэлектрические свойства воды в почвах 
могут быть в широком диапазоне частот описаны моделью Дебая. частотная зависи-
мость Дп воды изучена хуже из-за того, что вода всегда находится в смеси с твердой 
фазой почвы и воздухом. ее Дп определяется косвенным методом через диэлектри-
ческие модели смесей. модели, работающие во всем диапазоне значений объемных 
долей компонент смесей, являются приближенными. наиболее подходящей для ре-
шения задач микроволнового зондирования является рефракционная модель [1,2]
 
  (1)

Здесь ε – Дп смеси, εi, Vi – Дп и объемные доли компонент.
обычно Дп связанной воды считают не зависящей от ее количества. однако 

точные диэлектрические измерения показывают, что в области малых влажностей, 
когда вся вода в почве находится в связанном состоянии, наблюдаются отклонения 
от модели (1). Зависимость диэлектрических свойств воды от толщины ее пленки на 
поверхности почвенных частиц учитывается в некоторых моделях [3]. при малом 
увлажнении вода образует на поверхности частиц мономолекулярные слои. наибо-
лее прочно связан с поверхностью первый мономолекулярный слой. В каждом после-
дующем слое молекулы воды связаны с поверхностью менее прочно. Таким образом, 
каждой элементарной порции почвенной влаги dw можно придать свое значение Дп. 
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если сделать предположение о справедливости модели Дебая для связанной воды, то 
можно записать следующие уравнения

0
  (2)

 (3)
где ε0b(w), ε∞ – статическая Дп воды, τ(w) – время релаксации, σ(w) – про-

водимость, w – влажность, ω и λ – частота и длина волны в вакууме.
при моделировании зависимости Дп почвы от влажности либо используют-

ся значения τ(w), измеренные мето-
дом ямр для пленок разной толщины, 
либо предлагается связывать время ре-
лаксации с капиллярно-сорбционным 
потенциалом [4]. параметры τ(w) 
ε0b(w), σ(w) определялись для фик-
сированных значений влажности. 
измерение модулей коэффициентов 
отражения и пропускания образцов, 
размещаемых в коаксиальной ячейке, 
производилось с помощью измерителя 
р2-54/4 (диапазон 8-10ггц). погреш-
ность измерения Дп почвы составила 
около 10% для действительной части и 
около 15% – для мнимой [5]. результа-
ты расчетов  для разных зна-
чений относительной влажности w/
wt приведены на рис.1 и 2 (wt – мак-
симальное количество воды в каждом 
типе почвы).

при увеличении толщины 
пленки мнимая и действительная ча-
сти Дп возрастают. В нч части диа-
пазона на мнимую часть Дп влияет 
проводимость, а на действительную 
часть – статическая Дп. В Вч части ди-
апазона на мнимую и действительную 
части Дп влияет время релаксации.

Вывод
В экспериментальных иссле-

дованиях определена зависимость Дп 
связанной воды от толщины пленки 
на поверхности почвенных частиц. 
анализируя эти данные, наблюдается 

Рис.1. Частотная зависимость действительной 
части комплексной ДП воды при различных 
значениях W/Wt: 1 – 0,27; 2 – 0,54; 3 – 0,75. 
Результаты расчета по модели Дебая:  – 0,27; 

 – 0,54;  – 0,75

Рис.2. Частотная зависимость мнимой 
части комплексной ДП воды при различных 
значениях W/Wt: 1 – 0,27; 2 –0,54; 3 – 0,75. 
Результаты расчета по модели Дебая:  – 
0,27;  – 0,54;  – 0,75
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увеличение времени релаксации. увеличение времени релаксации можно связать с 
увеличением свободной энергии поверхности воды из-за структурной перестройки 
гидрофобных компонентов и уменьшением энтропии. увеличение свободной энер-
гии воды можно объяснить увеличением количества водородных связей, что приво-
дит к увеличению коэффициента поверхностного натяжения. наличие дополнитель-
ных водородных связей в поверхностном слое приводит к ориентации диполей.
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Зразки каталізатора окисного хлорування етилену х1, medc-b, носія 
γ-аl2o3  та активної фази cucl2·н2о і н2[cucl4] були проаналізовані методом 
температурно програмованої десорбційної масспектрометрії з метою визначення та 
ідентифікації індивідуальних продуктів термічних перетворень на їх поверхні.

Залежності тиску парів при термодесорбції за зростанням температури для 
каталізаторів medc-b (рис.1.), х1 (рис.2.), носія γ-аl2o3 та активної фази cucl2·н2о і 
н2[cucl4] говорять про появу тих чи інших сполук. Для носія γ-аl2o3 це втрата води 
в області 100  ºс. Для каталізаторів х1  і medc-b це також вода, яка десорбується 

Рис. 1. Залежність тиску 
парів від температури 
при термодесорбційній 
масспектроскопії для 
каталізатора MEDC-B. 
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в області 100 ºс, але додатково з’являються піки в області 270-280 ºс, які говорять 
про дегідрохлорування зразків. причому на каталізаторі medc-b ця втрата більш 
інтенсивна, на що вказує тиск парів 6,81 па, а для х1 не досягає і 5,7 па.

Для активної фази cucl2·н2о спостерігається інтенсивна втрати води при 
100 ºс і тиску 2,53 па, а для активної фази н2[cucl4] вони не характерні. В той же 
час для обох активних фаз в області 260-270 ºс спостерігається інтенсивна десорбція 
нсl, яка більш виражена для негідролізованої активної фази н2[cucl4], при цьому 
тиск парів складає 9,29 па, в порівнянні з 4,75 па для cucl2·н2о. очевидно, що це 
підтверджує наші попередні дані по ДТа[1], які говорять, що на поверхні частково 
гідролізованої поверхні активної фази cucl2·н2о утворюються хлоргідроксиди 
cuclон та гідроксиди міді cu(он)2.

при порівнянні кривих якісного та кількісного аналізу сполук, які десорбуються 
з поверхні вказаних об’єктів виявлено більш складнішу картину. Так для каталізатора 
х1  ідентифікується десорбція етилену в області 100-150  ºс (мm=28), яка майже 
відсутня для каталізатора medc-b. але головні перетворення на поверхні каталізаторів 
проходять в області вище 150 ºс. Так для каталізатора medc-b максимальна втрата нсl 
(мm=35-38) спостерігається при температурі 140 ºс. причому ідентифікується декілька 
десорбційних кривих, що належать нсl, різницю між якими можна інтерпретувати за 
рахунок їх різної швидкості десорбції з поверхні каталізатора нсl різного походження, 
що може бути наслідком їх виділення з різних місць на поверхні каталізатора та з його 
внутрішньої структури, або при розкладі cuсl2. В той же час такі самі криві десорбції 
нсl для обох каталізаторів повторно спостерігаються в іншій області температури. Для 
каталізатора х1 ця область відповідає температурі десорбції – 260 ºс, а для каталізатора 
medc-b максимум досягається при температурі 270 ºс. очевидно, що в діапазоні цих 
областей і проходить реакція окислювального хлорування етилену – для х1 від 210 ºс 
до 260  ºс, а для medc-b від 220  ºс до 270  ºс, що підтверджується промисловими 
випробуваннями[2].
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каталізатора Х1.
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