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                                SeKcja 18. techniKa.(ТехничеСкие науки)                                                                    
ПОД- СЕКЦИЯ  1. инженерная графика.

Тарас І.П.
кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інженерної  
та комп’ютерної графіки 

Івано-Франківського національного  
технічного університету 

нафти і газу

доСЛІдженнЯ ГеоМеТричних оСоБЛиВоСТеЙ  
конІчних нарІЗеЙ

ключові слова: конічна нарізь, западина нарізі, конічна гвинтова лінія, гелікоїд.
Keywords: taper thread, thread vee, conical helix, helicoid.
В роботі розглянуто геометричні параметри та особливості конічної нарізі. 

Розглянуто геометричні параметри гелікоїдів, які утворюють нарізеву поверхню 
та їх відмінності від циліндричної нарізі. Дослідження проводились для подальшого 
використання їх при розробці інструменту та способів обробки конічної нарізі.

Вступ.
під час буріння нафтових і газових свердловин деталі бурильної колони під-

даються дії статичних та динамічних навантажень і контактують із буровим розчи-
ном, що. призводять до корозійно-втомного руйнування як труб, так і їх конічних 
нарізевих з’єднань, причому аварійні ситуації при бурінні, спричинені зламами на-
різей становлять більш як половину [1 – 3]. Для підвищення корозійно-втомної міц-
ності та зносостійкості бурильних труб і деталей замків (ніпелів і муфт) з конічними 
нарізевими з’єднаннями застосовують конструктивні, технологічні та експлуатаційні 
методи [1, 2, 4, 5].

аналіз останніх досліджень і публікацій. Для підвищення якості цилін-
дричних і конічних нарізей застосовують заходи, спрямовані на удосконалення кон-
струкцій інструментів, методів нарізання нарізей, а також їх зміцнення [4, 5, 6, 8].

Мета роботи – встановлення геометричних особливостей конічних нарізей, 
які впливають на конструкції інструментів, методів нарізання та їх зміцнення.

Постановка проблеми. розглянути геометричні параметри гелікоїдів, які 
утворюють конічну нарізеву поверхню та їх відмінності від циліндричної нарізі для 
удосконалення конструкції інструментів для їх обробки.

Виклад основного матеріалу. Для з’єднань в трубах використовуються кіль-
ка типів нарізей.

метрична нарізь (DIn/гоСТ) – європейський стандарт нарізання. має ши-
року лінійку розмірів, різні кроки нарізання. Такого типу нарізі використовуються як 
циліндрична так і конічна.

Трубна дюймова нарізь (bsp) – англійський стандарт нарізання. використо-
вується англійська система обчислення в дюймах.
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Дюймова нарізь (sae)  – американський стандарт нарізання. використову-
ється американська система обчислення в дюймах.

конічні нарізеві з’єднання широко використовують для з’єднання труб в різ-
них галузях промисловості, оскільки забезпечують герметичність, швидке згвинчу-
вання та здатність передавати великі крутні моменти та осьові навантаження.

розглянемо конічну замкову нарізь для элементів бурильних колон за гоСТ 
р 50864 – 96 [7].

як відомо кут α підйому конічної гвинтової лінії залежить від діаметра (якщо 
ця гвинтова базується не на логарифмічній спіралі, а на архімедовій, що має місце в 
нарізях). з формули 12 [8] видно цю залежність для лінії западин конічної нарізі. але, 
якщо розглянути нарізь не тільки як гвинтову лінію, то можна помітити й інші від-
мінності конструктивних параметрів.

розглянемо профіль конічної нарізі (рис. 1). відомими параметрами є крок p 
нарізі, кут φ нахилу нарізі та кут β, який для конічної замкової нарізі рівний 60˚ [7].

видно, що твірні гвинтових поверхонь AB і BC, які утворюють нарізь з за-
падинами, не рівні, що видно з трикутника ABC.

особливим також є те, що впадина не знаходиться на половині кроку нарізі, 
тобто точка M не є серединою відрізка [Sc]. розглянемо як точка M ділить крок p.

з рисунка видно, що

 , | (1)
з трикутника AKB визначимо |AK|

  (2)

Рисунок 1.
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а з трикутника BCM – |MC|
  (3)

з трикутника PBC видно, що
  (4)

визначимо |AP|. Для цього розглянемо трикутник APS
  (5)

в свою чергу з трикутника CAS
  (6)

використавши (1), формула (6) запишеться
  (7)

підставивши (6) в (5), одержимо
  (8)

після підстановки (4) та (8) в (3), одержимо
  (9)

враховуючи (2) та (9) (1) запишеться
   (10)

після спрощення виразу (10) одержимо
  (11)

з виразу (11) визначимо |AB|
  (12)

підставивши (12) в (2) одержимо |AK|
  (13)

відповідно
  (14)

з трикутника BСM і простих перетворень одержимо
  (15)

як результат, формули (13) і (14) показують, що впадина не ділить крок на-
впіл, а формули (12) і (15) показують, що довжини твірних відрізків гвинтових по-

верхонь теж не є рівними.
враховуючи, що β = 60˚, і підставивши 

це значення в попередні формули, одержимо 
остаточні формули.

якщо використати попередні викладки 
для конічних трубних нарізей, то одержимо оста-
точний результат, підставивши значення кута β = 
55˚.

поверхню нарізі утворюють два гелікої-
ди [6], які різнонахилені до осі нарізі (рис.2). кут 
α нахилу одного з них рівний 90˚- β/2, а іншого – 
90˚+ β/2.

Ще однією геометричною особливістю 
конічної нарізі є те, що два гелікоїди, які утво-
рюють поверхню нарізі, відрізняються не тільки 
кутом нахилу до осі (як для циліндричної нарізі), Рисунок 2.
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але й кроком. гелікоїд, утворений твірною (AB), має крок |PC| (рис.1):
   (16)

з трикутника ASP
  (17)

враховуючи (1) і (7) та, провівши прості перетворення, одержимо
  (18)

а гелікоїд, утворений твірною (BC), має крок |TC| (рис.1). провівши подібні 
розрахунки і перетворення одержимо:
   (19)

Формули (18) і (19) показують різницю між кроками двох утворюючих гелі-
коїдів конічної нарізі.

Висновки. аналіз геометрії конічних нарізей показує, що западини нарізі 
розміщуються не симетрично відносно нарізевої поверхні, а гелікоїди, що утворю-
ють нарізь мають різні кроки (на відміну від циліндричної нарізі), що і спричиняє 
утворення конуса. аналіз геометрії нарізей проведено для використання при роз-
робці конструкції інструментів для механічної обробки конічних нарізей, а також їх 
поверхневого пластичного деформування, які забезпечать підвищення точності ви-
готовлення різьб та їх експлуатаційних властивостей.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. информатика, вычислительная техника и автоматизация.

С.Л. конюхов,
ст. викладач  

кафедри інформатики і кібернетики,
е.р. Гаджиєва,

студентка
мДпУ  

ім. б.хмельницького,  
м. мелітополь

оГЛЯд МеТодІВ оЦІнЮВаннЯ ЯкоСТІ WeB-СаЙТІВ
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з метою визначення параметрів web-сайту, які підлягають оптимізації у кон-
кретному випадку, проводяться спеціальні процедури, спрямовані на оцінювання 
його якості. Ці заходи можна здійснювати як у процесі розроблювання ресурсу, так і 
після його завершення.

основним джерелом інформації для оцінювання юзабіліті сайту є поведінка 
його відвідувачів. „Тестування юзабіліті – це спостереження за людьми, які викорис-
товують те, що ви створюєте / проектуєте / будуєте (або те, що ви вже створили / 
спроектували / збудували), з метою а) спростити їхню роботу або б) довести, що все 
і так легко.” [1, 22].

р. Унгер і к. лендлер вказують, що юзабіліті-тестування широко використо-
вується у проектуванні досвіду взаємодії користувача з Інтернет-ресурсом. Ідея ме-
тоду: необхідно підготувати впорядкований за пріоритетом набір завдань для сайту, 
запропонувати користувачам виконати ці завдання і проаналізувати, що пройшло 
успішно, а де виникли труднощі [3, 273].

вибір способу оцінювання якості залежить від призначення web-сайту, суво-
рості вимог до його функціоналу, а також від наявних ресурсів. модель оцінювання 
якості web-сайтів запропонувала о. пілат [2]:

проектування оцінювання. на цьому етапі здійснюється побудова специ-
фікації вимог до якості сайта, вибір метрик і визначення критеріїв оцінювання, по-
будова моделі для об’єднання елементарних критеріїв в єдину систему. з переліку 
різноманітних категорій якості web-ресурсів доцільно обрати ті, що відображують 
функціональність (якість використання), дизайн (зовнішня якість), інформаційне 
наповнення (внутрішня якість).

етап реалізації оцінювання web-сайту містить три фази: визначення числових 
показників якості (метод експертних оцінок, анкетування), елементарне оцінювання 
(виділення інтегральної оцінки якості), загальне оцінювання (визначення характерис-
тик якості і ранжування категорій або обчислення порівняльних характеристик).

етап формулювання рекомендацій щодо удосконалення якості сайту і до-
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робки його web-майстром або групою web-майстрів.
організація і проведення подібного комплексу заходів у повному обсязі ви-

магає значного часу і фінансових витрат, але надає значну кількість об’єктивних да-
них про характеристики web-сайту. якщо до Інтернет-ресурсу не висуваються ви-
моги щодо підвищеного ступеня безпеки і надійності, суттєве значення мають лише 
критичні проблеми, які призводять до збоїв його функціонування. У таких випадках 
доцільно виконувати обмежений набір процедур, що дозволить виявити найбільш 
важливі помилки.

подібний підхід, заснований на тестуванні юзабіліті сайту, запропонував 
фахівець у галузі web-розробки С. круг. він запропонував методику якісного са-
мостійного тестування юзабіліті web-сайтів, яке проводиться з метою виявлення і 
подальшого усунення найбільш суттєвих проблем і недоліків. Суть методу полягає 
у тому, що команда розробників, а також додатково залучені люди (не обов’язково 
професіонали) періодично здійснюють тестування сайту протягом усього періоду 
його розробки. переваги підходу: менші фінансові витрати, ніж у випадку залучен-
ня професіональних тестувальників і дотримання всіх формальних вимог; проблеми 
вирішуються у процесі розробки, а не після його завершення [1, 38-39].

обидва розглянуті підходи до оцінювання якості web-ресурсів включають 
важливий етап  – збирання інформації про поведінку відвідувача сайту. збирання 
цієї інформації можна проводити у лабораторії шляхом спостереження за експерта-
ми (професійними або аматорами) або шляхом віддаленого спостереження. Другий 
підхід має нижчу вартість, дозволяє охопити велику аудиторію користувачів мережі 
Інтернет, а також збирати інформацію у звичайних, не лабораторних, умовах. разом 
із тим, він вимагає наявності спеціалізованого програмного забезпечення, яке має 
виконувати процедури збирання з урахуванням шаблонів поведінки користувача.

отже, на сьогодні існують різні методи оцінювання якості web-сайтів, за до-
помогою яких можна визначити наявні проблеми, що підлягають вирішенню, а також 
параметри, які можна оптимізувати для забезпечення привабливості ресурсу для ко-
ристувачів. Ці методи здебільшого орієнтовані на визначення юзабіліті-метрик, які 
включають також характеристики інтерфейсу користувача, дизайну і швидкості 
функціонування сайту.

Література:
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2. пилат о.Ю. моделирование и интегральная модель оценки качества сайтов: 

[електронний ресурс] / о.Ю. пилат // интернет-журнал «наУковеДение». – 
2014. – № 6. – режим доступу: http://naukovedenie.ru/ pDF/23tVn614.pdf.

3. Унгер р. uX-дизайн. практическое руководство по проектированию опыта вза-
имодействия / р. Унгер, к. лендлер. – Спб.: Символ-плюс, 2011. – 336 с.
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перед предприятиями, оказывающими услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, остро стоит проблема ежемесячного сбора показаний с 
приборов учета. одним из способов ее решения является применение специальных 
технических средств, которые позволяют снимать показания дистанционно. но та-
кие решения, как правило, довольно дороги и не каждое предприятие имеет возмож-
ность их внедрить и использовать.

более доступным решением этой проблемы является автоматизация сбо-
ра данных с приборов учета с использованием Internet-технологий. Такие решения 
требуют затрат только на этапе внедрения, дальнейшая работа не требует вложений 
средств и времени. автоматизация сбора данных с приборов учета для коммунально-
го предприятия позволит значительно сократить финансовые расходы предприятия 
и упростить процесс обработки данных, полученных от абонентов.

проблема автоматизации сбора данных с приборов учета актуальна для мно-
гих предприятий и компаний Жкх. в частности, предметом научных исследований 
являются технические аспекты организации ежемесячного сбора и обработки дан-
ных на предприятии. решением подобных задач занимаются, например: компания 
«Wentor»; оао «баС».

несмотря на значительное количество исследований, вопросы органи-
зации автоматического сбора показаний с приборов учета на предприятии без 
значительных затрат средств, времени и дорогостоящего оборудования, остаются 
актуальными.

прежде всего, необходимо рассмотреть технические аспекты создания и экс-
плуатации автоматизированных систем жилищно-коммунального хозяйства: построе-
ние баз данных, средства программирования, средства связи между системами.

общий перечень средств программирования, используемых для разработки 
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информационных систем для предприятий, можно изложить одной фразой: исполь-
зуются все языки программирования, которые применялись в течение последних 10-
15 лет, и все, что есть сегодня [3].

по подходу к построению программного обеспечения системы автоматиза-
ции делятся на две группы: для местного применения и программные продукты.

анализируя построение баз данных, используемых для хранения и обработ-
ки информации в системах Жкх, можно выделить два момента: основа построения 
и территориальное расположение [2].

наиболее старая и наиболее широко используемая основа для базы данных – 
это dbf-файлы. причиной ее распространения является их повсеместное использо-
вание в конце 20 – начале 21 века. в то время они удовлетворяли потребностям раз-
работчиков, так как решались в основном локальные задачи, а таблицы баз данных 
содержали десятки или несколько сотен тысяч записей [1].

Современные базы данных построены на основе клиент-серверных техно-
логий. Существуют различные системы управления базами данных, обладающие 
своими достоинствами и недостатками. каждая из них используется хотя бы в одной 
системе, предназначенной для автоматизации Жкх.

рассмотрев технические аспекты создания и эксплуатации автоматизиро-
ванных систем, предлагается разработать автоматизированную систему с исполь-
зованием Internet-технологий. Web-приложение в автоматическом режиме сможет 
осуществлять прием и дальнейшую обработку данных, полученных от абонента, без 
вмешательства специалистов предприятия. разработанное web-приложение предо-
ставит возможность абонентам предприятия получать информацию о состоянии 
своего лицевого счета и передавать текущие показания приборов учета без посеще-
ния предприятия или компании Жкх.

применение предложенной системы автоматизации предоставляет возмож-
ности приема показаний от абонентов без затрат времени работников предприятия 
с последующей автоматической обработкой полученных данных без вмешательства 
пользователя. Этот способ организации позволяет поэтапно наращивать мощность 
системы автоматизации.
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з появою технологій Web 2.0  користувачі Інтернет отримали можливість 
вільно спілкуватися у глобальній мережі, використовувати різноманітні інтерактивні 
сервіси, самостійно створювати і публікувати текстовий, графічний і відео контент. 
Це призвело до зростання аудиторії Інтернет і збільшення потоків даних у мережі, 
тобто до посилення навантаження на канали зв’язку, сервери і власне web-додатки і 
виникнення проблеми швидкодії роботи сайтів.

наведемо експериментальні дані про сприйняття користувачами затримок у 
процесі перегляду сайту: 0-100 мс – миттєво; 100-300 мс – злегка помітна затримка; 
300-1000 мс – відчутна затримка; 1000 і більше мс – користувач перемикає контекст 
на інший ресурс; 10 000 і більше мс – завдання відхиляється [3, 174]. отже, якщо у 
процесі розробки і підтримки сайту не приділити уваги забезпеченню необхідного 
рівня швидкодії, виникнуть проблеми з його відвідуваністю.

відповіддю на зростання обсягів передачі даних у мережі стала технологія 
ajaX. ajaX  – підхід до побудови користувацьких інтерфейсів web-додатків, коли 
web-сторінка, не перезавантажуючись, у фоновому режимі відправляє запити на сер-
вер і сама звідти довантажує потрібні користувачу дані. ajaX є одним з компонен-
тів концепції Dhtml і представляє собою комплекс декількох суміжних технологій: 
javascript (забезпечує взаємодію з вбудованими засобами браузера, визначає послі-
довність дій користувача, об’єднання додатку, бізнес–логіку програми), Dom (вико-
ристовується для обробки даних, доступних користувачу, а також подій, пов’язаних 
із мишею і клавіатурою), css (використовується для узгодження зовнішнього ви-
гляду елементів додатків, а також для спрощення звертання до Dom–об’єктів), 
Xmlhttprequest (здійснює асинхронну взаємодію з сервером, обробку запитів ко-
ристувача, а також завантаження в процесі розробки необхідних даних) [1, 15].

використання цих підходів дозволяє створювати web-інтерфейси на сто-
рінках сайтів, де необхідна активна взаємодія з користувачем. ajaX – асинхронний, 
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тому користувач може переглядати далі зміст сайту, поки сервер обробляє запит. 
браузер не перезавантажує web-сторінку і дані посилаються на сервер без візуально-
го підтвердження (крім випадків, коли розробник планує показати процес з’єднання 
з сервером) [2, 12].

модель ajaX функціонування web-додатку:
1. користувач заходить на web-сторінку і натискає на який-небудь елемент.
2. Скрипт, написаний мовою javascript, визначає, яка інформація необхідна 

для оновлення сторінки.
3. браузер відправляє відповідний запит на сервер.
4. Сервер віддає тільки ту частину документа, яка змінилася.
5. Скрипт виконує зміни на основі отриманої інформації, не перезавантажу-

ючи сторінку повністю [2, 15].
До переваг використання технології ajaX можна віднести: зменшення тра-

фіку і навантаження на сервер, прискорення реакції інтерфейсу на дії користувача і 
потужні можливості створення інтерактивних інтерфейсів.

разом із тим, технологія ajaX має ряд істотних недоліків:
1. Динамічно створені сторінки не реєструються в історії відвідувань, що 

призводить до неможливості використання кнопки «назад».
2. на деяких браузерах можуть бути відключені ajaX скрипти, тому web–

додатки, створені на ajaX, можуть відображатися некоректно.
3. зміст ajaX–дії завжди необхідно дублювати у вигляді посилання на зви-

чайну html–сторінку.
4. Системи пошуку не працюють з ajaX, оскільки сприймають не всі скрипти.
5. Технологія дозволяє відправляти дані лише в кодуванні utF–8.
6. ajaX не працює з файлами.
7. в тих випадках, коли текст сторінки змінюється повністю, ajaX не надає 

жодного виграшу у швидкості і може навіть дещо сповільнити процес, 
оскільки необхідно додатково завантажити код скрипта [2, 16].

Таким чином, у процесі проектування Інтернет-ресурсів необхідно чітко ви-
значити, які саме інтерактивні можливості він буде надавати користувачам, і на осно-
ві цього обрати технологію розробки, яка дозволить підтримувати потрібний рівень 
швидкості роботи сайту.

Література:
1. крейн Д. ajaX в действии: технология  – asynchronous javascript and Xml / 

Д. крейн, Э. паскарелло, Д. Джеймс. – м.: вильямс, 2007 – 640 с.
2. маклафлин б. изучаем ajax / б. маклафлин. – Спб.: питер-Экспресс, 2008. – 405 с.
3. grigorik I. high performance browser networking / I. grigorik. – o’reilly media, Inc., 

2013. – 401 p.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. информатика, вычислительная техника и автоматизация.
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МоБІЛЬниЙ ПерСонаЛЬниЙ МедичниЙ орГанаЙЗер  
ПраЦІВникІВ ЛІкуВаЛЬних ЗакЛадІВ Та ПаЦІЄнТІВ

Анотація. В роботі описується розробка мобільного додатку на базі плат-
форми Android, яка передбачається складовою автоматизованої медичної інфор-
маційної системи (МІС) та аналізуються існуючі додатки, що поширенні в період 
інформаційного-технічного розвитку. Більшість медичних розробок здійснюються за 
міжнародним стандартом HL7 v3, що передбачає вимоги та особливості до програм-
них продуктів медичного спрямування. Також враховані загальноприйняті особливос-
ті розробки різноманітних програмних продуктів в міжнародних компаніях, а саме 
модульність. Програма розроблена авторами.

ключеві слова: hl7v3, мІС, персональний медичний органайзер, модульна 
система, мобільний додаток, автоматизована система.

Annotation. In this work describes the development of mobile application platforms 
based on Android, which provides for automated component of medical information systems 
(MIS) and analyzed existing applications that dissemination of information during the technical 
development. Most medical developments made by the international standard HL7 v3, which 
provides requirements and features of software products to the medical wing. Also included 
features common development of various software products in international companies, such 
as modularity. The program was developed by the authors of this article.

Keywords: hl7v3, mIs, personal medical organizer, modular system, mobile 
application, automated system.

одним із важливих елементів автоматизації відповідних процесів в будь-
якому лікувальному закладі являються різноманітні програмні медичні системи. 
актуальність комп’ютеризації лікарень, поліклінік, амбулаторій, пунктів першої ме-
дичної допомоги в сьогодення незаперечна. Уже в мІС існує різноманітна кількість 
програмних продуктів медичного спрямування, які використовуються на різнома-
нітних платформах, починаючи з програмних комплексів на лептопи (пк, ноутбуки), 
додатки для мобільних пристроїв на платформи android, Windows phone та ios та 
системи, що спроектовані за допомогою технології web 2.0.



17

Inżynieria i technologia. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju. .  

медичний персональний органайзер з паперового вигляду трансформував-
ся у електронний вигляд із тими самими функціями, що виконував його попередник 
представник. але з розвитком мобільних технологій медичний органайзер набуває 
іншого характеру та формату. мета електронного медичного органайзеру полягає, що 
зручно спілкуватися та ставити завдання та цілі медичному персоналу та контроль 
за виконанням даних завдань, а також проведення різноманітних опитувань та оці-
нювання персоналу колегами, пацієнтами та керівництвом. Даний додаток дозволить 
отримати повноту даних по персоналу та здійснювати контроль виконаних завдань, 
що допоможе у правильному розподілу грошових винагород та заробітних плат.

на даний час більшість сфер обслуговування приділяють увагу в розробці 
різноманітних методологій у автоматизації процесів управління, оцінки та мотивації 
персоналу, які останній час починають розроблятися та впроваджуватися у еконо-
мічно розвинених країнах світу.

розробка мобільного додатку «персональний медичний органайзер» майже 
не розробляється компаніями, тому що для даного програмного продукту потрібна 
залучати велику кількість психологів, представників асоціації біоетики та спеці-
алізованих організацій медичного спрямування. але основна особливість ринку 
інформаційних технологій України полягає у повільному просуванні реформ ін-
форматизації та автоматизації процесів у області медицини та бажання працювати 
на аутсорсинг.

подібного характеру програмний продукт буде корисний для менеджерів 
(керівництва) та персоналу лікувальних закладів. а саме в постановці та контролю 
виконання цілей та завдань, оцінці та опитуванні персоналу даного закладу та від-
слідковуванню різноманітних заходів та конгресів пов’язаних з спеціалізацією пер-
соналу. крім модуля для медичного персоналу буде присутній модуль для пацієнтів, 
який буде повідомляти пацієнта про запис на прийом до лікаря, оцінки компетент-
ності та етичних норм лікаря після прийому та нагадування про прийом лікарських 
засобів та за дотриманням приписань лікаря.

Даний додаток створений на базі платформи android з використанням мови 
програмування java та різноманітних фреймворків для оптимізації та автоматизації 
процесів, що будуть використовуватися в різноманітних модулях додатку. Чому саме 
дані технології, бо android сама бюджетний варіант (вартість мобільних пристроїв 
коливається від 1200 грн.), а java тому, що дану мову програмування легко інтерпре-
тувати під будь-який пристрій та його підтримує попередньо вказана технологічна 
платформа.

Заключення і висновки.
Сучасні медичні інформаційні системи, призначенні для лікувальних за-

кладів повинні підтримувати мобільні платформи та проектуватися з урахуванням 
міжнародних стандартів медичних систем та особливостей розробки, що дають мож-
ливість розробляти технологічні системи для автоматизації та інформатизації біль-
шості процесів управління в медицині.
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ПОД- СЕКЦИЯ 9. разработка полезных ископаемых и геодезия.
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дроБЛение ГорнЫх Пород ЗарЯдаМи  
С БокоВоЙ ПоЛоСТЬЮ и ЛинеЙнЫМ иниЦиироВаниеМ

процесс взрыва, полигонные эксперименты, скважинные заряды, промыш-
ленные эксперименты, боковая полость, линейное инициирование, защищаемые 
объекты.

explosion process, experiments on range, charges in holes, industrial experiments, 
a lateral cavity, linear initiation, protected objects.

Постановка проблемы. практикой буровзрывных работ (бвр) установ-
лено, что интенсивность и селективность разрушения массива взрывом зависят от 
правильного соотношения между параметрами бвр и физико-механическими свой-
ствами, структурой и другими характеристиками отбиваемых горных пород. в свою 
очередь, эффективность бвр существенно зависит от работоспособности каждого 
скважинного заряда и степени его воздействия как на разрушаемый, так и на сохра-
няемый массив. поэтому, для повышения эффективности бвр необходимо совер-
шенствовать существующие и разрабатывать новые конструкции зарядов.

Цель статьи. изложение результатов полигонных и промышленных экспе-
риментов по использованию скважинных зарядов с увеличенной зоной регулируемо-
го дробления и радиальной направленностью разрушающего действия взрыва.

основная часть. при изучении процессов протекания детонации в мощных 
зарядах взрывчатых веществ (вв) (dзар.= 135÷150 мм) производилась сверхскорост-
ная фотосъемка процессов взрыва. выявлено, что наличие относительно тонкой 
(3÷4,5мм) оболочки заряда способствует созданию интервала времени между про-
хождением детонационной волны по взрывчатому веществу и прорывом продуктов 
детонации через оболочку. Так при толщине оболочки 3мм – задержка составляла 
16÷18мкс, при 4 мм – 32÷34мкс; при 4,5 мм превышала 40 мкс (рис. 1).

заряды с боковыми полыми цилиндрами и линейным инициированием, 
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Рис. 1. Влияние толщины оболочки 
заряда на величину задержки 
расширения продуктов детонации ВВ.
1 – аммонит №6 ЖВ (dз = 0,150 м); 
2 – граммонит 79/21 (dз = 0,135 м).
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разработанные на основании аналитических исследований и полигонных экспери-
ментов, обеспечивают радиальную направленность действия взрыва и увеличение 
продолжительности его воздействия на породный массив. полигонные испытания 
различных конструкций скважинных зарядов показали, что заряды с боковой по-
лостью имеют на 6÷15% большую работоспособность, чем сплошные колонковые. 
изучение формы воронок взрыва доказывает, что заряды с боковой полостью име-
ют ярко выраженную направленность действия взрыва. объемы противоположных 
секторов воронок отличались в 1,27÷1,49 раза. разница в объемах зависит от соот-
ношения диаметров боковой полости (в оболочке) и скважины. рациональное соот-
ношение диаметров определяется свойствами применяемого вв,

Эффективность зарядов с боковой полостью, при рыхлении слоистых и мо-
нолитных пород, оценивалась в ходе строительства гидротехнических сооружений 
крыма. массовые взрывы скважинных зарядов диаметром 110 мм проводились в г.г. 
Симферополе, Севастополе, алуште. характерными особенностями работ были не-
большая (2÷4 м) толщина взрываемого слоя и ручная зарядка скважин, что позволя-
ло легко формировать заряды требуемых конструкций. в то же время, обеспечение 
высокой интенсивности дробления (для выемки экскаватором с ковшом до 0,5 м3) за-
труднялось наличием часто чередующихся тонких (0,5÷2 м) слоев прочных известня-
ков (f = 6÷12) и вязких глинистых грунтов, а также большим количеством водоводов, 
газопроводов, жилых зданий, расположенных в непосредственной близости (5÷40 м) 
от взрываемых участков.  

при производстве взрывных работ вблизи действующих промышленных, 
гражданских и иных защищаемых сооружений какие-либо их повреждения не до-
пускались. поэтому использование обычных скважинных зарядов со сплошной ко-
лонкой диаметром 110 мм, обеспечивающих необходимую интенсивность дробления 
пород при удельном расходе вв 0,85÷0,95  кг/м3, было исключено. Скважинные за-
ряды со сплошной колонкой вв использовались только при удалении более 50 м от 
защищаемых объектов (контрольные участки).
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Рис. 2. Схема ориентирования зарядов с боковой полостью при проходке траншей 
вблизи защищаемых объектов.
1 – линейный инициатор; 2 – скважина; 3 – оболочка полого цилиндра; 4 – граница 
траншеи (по дну); 5, 6 – направления максимального и минимального разрушающего 
действия взрыва; 7 – защищаемые объекты.
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основной объем работ (до 90%) был выполнен с применением зарядов с бо-
ковой полостью и линейным инициированием. полые цилиндры диаметром 55 мм и 
65 мм с толщиной стенок до 5 мм изготавливались из макулатуры. Удельный расход 
вв (аммонит №6 Жв) был снижен до 0,65÷0,75 кг/м3. инициирование производилось 
короткозамедленно (20÷35 мс) в каждой группе зарядов и замедленно – между груп-
пами (70÷120 скважин) в пределах одного взрыва. защита зданий и коммуникаций 
от сейсмического действия взрывов обеспечивалась соответствующим ориентиро-
ванием зарядов с боковой полостью (рис. 2). Дополнительные защитные сооружения 
(экранирующие щели и пр.) не использовались.

Для исключения разлета кусков породы взрываемые участки накрывались 
сеткой; края рулонов сетки связывались между собой. ослабление воздушной волны 
от поверхностной взрывной сети (ДШ, кзДШ) достигалось за счет ее укрытия слоем 
песка толщиной 30÷40 мм.

использовались две конструкции зарядов с боковой полостью. при наличии 
тонких (0,5÷1 м) чередующихся слоев прочных пород и глинистых грунтов, полые 
цилиндры размещались вдоль всего заряда для обеспечения максимальной длины 
колонки вв (рис. 3а). на тех участках, где прочные породы залегали в нижней и сред-
ней части разрыхляемого слоя, полые цилиндры располагались в верхней части ко-
лонки вв (рис. 3б).

проведенные взрывы показали, что развал разрыхленной породы на экс-
периментальных участках (заряды с боковой полостью) был на 0,9÷1,1 м выше, чем 
на контрольных (1,2÷1,7 м и 0,3÷0,6 м соответственно). линейный размер куска на 
экспериментальных участках не превышал 0,8 м, на контрольных (заряды со сплош-
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Рис. 3. Конструкции экспериментальных скважинных зарядов для интенсивного 
рыхления пород вблизи защищаемых объектов.
1 – линейный инициатор; 2 – ВВ; 3 – ДШ; 4 – оболочка полого цилиндра; 5 – боевик.
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ной колонкой вв) – 1,2÷1,4 м. выход кусков с размером 0,6 м на экспериментальных 
участках составлял 2÷3 %, на контрольных  – доходил до 6÷10 %. Учет слоистости 
массива производился в процессе бурения скважин.

Установлено, что высота развала пород и интенсивность дробления в каж-
дом взрыве зависели от конструкции применявшихся зарядов и от структуры раз-
рушаемой толщи пород.

максимальное вспучивание разрыхленной горной массы отмечено на участ-
ках, где использовались заряды с нижним или верхним линейным инициированием 
и полыми цилиндрами вдоль всей колонки вв. параметры слоев отбиваемого масси-
ва в этом случае незначительно влияли на качество взрывных работ. некоторое ухуд-
шение дробления отмечалось лишь там, где тонкий слой прочных грунтов залегал не-
посредственно у дневной поверхности, отделенный от основной толщи известняков 
слоем вязких суглинков.

Эффективность зарядов со сплошной колонкой вв напрямую зависела от 
строения взрываемых пород. несколько меньшее (чем при зарядах с боковой по-
лостью) вспучивание развала, но достаточно интенсивное дробление отмечены на 
участках, где прочные породы залегали в нижней части разрушаемого массива, т.е. 
там, где колонка вв сплошных зарядов проходила через весь слой известняков или 
заканчивалась в непосредственной близости от его верхней границы. минимальное 
вспучивание развала при максимальных размерах кусков происходило на участках, 
где между тонким (менее 1 м) верхним слоем прочных известняков и сплошной ко-
лонкой вв залегал слой вязких суглинков, обеспечивавший локализацию действия 
взрыва. в этом случае разрушение прочной вышележащей породы производилось 
лишь вспучиванием мягкого слоя, что приводило к образованию многочисленных 
негабаритных отдельностей.

в общей сложности, с применением зарядов с боковой полостью и линейным 
инициированием произведено интенсивное дробление пород (f = 6÷12) при проходке 
более 12 тысяч м траншей и нескольких котлованов. какие-либо повреждения защи-
щаемых объектов не обнаружены в течение всего периода работ.
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Quail meat is rich in essential amino acids and has a low fat content (6.7%), due to 
Table 1 
Amino acid composition of meat quail, g / 100 g

Essential amino acids (EAA) Control group (n=3) Experimental group (n=3)
valine 0,76 0,88
isoleucine 1,1 1,1
leucine 1,15 1,94
lysine 1,58 1,98
methionine 0,2 0,08
cysteine 0,14 0,41
threonine 1,14 1,29
phenylalanine 0,51 0,95
tyrosine 1 1,8
tryptophan 0,31 0,36
Total EAA 7,89 10,79
Non-essential amino acids (NAA)
aspartic acid 1,84 2,11
serine 0,64 1,11
glutamic acid 2,17 3,08
proline 0,42 0,71
glycine 0,67 1,3
alanine 0,92 1,67
histidine 1,21 1,35
arginine 0,73 1,35
Total NAA 8,6 12,68
Total AA 16,49 23,47
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what it considered to be dietary and it is recommended to enter the children’s diet. In ad-
dition to the amino acid composition of meat and quail eggs are rich in vitamins. proved 
that feeding a diet of quail given vitamin e is its accumulation in the muscles, liver, ovary 
and eggs, respectively [1, 2]. Vitamin e is an antioxidant and makes it possible to prolong 
storage. The main purpose of the introduction of the diet of quail meat is its enrichment of 
essential amino acids, valuable protein.

The aim of this work was to determine the dependence of the amino acid composi-
tion of quail meat content of vitamin e in the diet.

It was investigated amino acid composition of the pectoral muscles cross pharaoh 
quail fed the same diet except for the composition of vitamin e, which is in the experimental 
group were more than 10 times (300 mg / kg) by conventional standards (30 mg / kg). table 
1 shows that the meat experimental group richer in essential amino acids on 2.9 g / 100 g, 
and total of amino acids experimental group richer than control on 6.98 g / 100 g

We can see that account of methionine is decreased in a half compared with other 
essential amino acids. so, experiment with feeding quail increased amount of vitamin e in-
creases the amount of essential amino acids compared to control. accordingly we get meat 
from a complete protein, which then can be used to enter into the diet and various recipes 
in the production of new functional foods.
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оСоБЛиВоСТІ ПІдГоТоВки ЯчМенЮ  
до ПерероБки В круПи, ПЛаСТІВЦІ Та БороШно

ключові слова: ячмінь / barley, круп’яне виробництво/ groat production, 
очищення зерна/ cleaning grain, зволоження/ moistening, голозерний ячмінь/ hulless 
barley, пропарювання/ steaming, функціональні продукти/ functional food.

Існуюча технологічна схема очищення та підготовки зерна ячменю до пе-
реробки в круп’яні продукти передбачає, очищення зерна від домішок, вилучення 
дрібного неповноцінного зерна, лущення та контроль відходів.

відповідно до «правил…» очищення від домішок починають у ситоповітря-
ному сепараторі першого проходу в якому, сходом верхнього сита 4,5×20 мм вилуча-
ють крупні домішки, проходом підсівного сита з отворами 2,2х20 мм вилучають дріб-
ний неповноцінний ячмінь разом з дрібними домішками. основне зерно, яке являє 
собою схід з сита 2,2х20 мм після магнітного контролю, направляють у каменевідбір-
ник, де проводять вилучення домішок, які відрізняються від основного зерна за гус-
тиною. очищене таким чином зерно, для фракціонування, направляють у круп’яний 
розсійник. крупну фракцію зерна, отриману сходом з сит 2,4×20 мм, спрямовують 
в ситоповітряний сепаратор другого проходу, дрібну – в ситоповітряний сепаратор 
третього проходу.

в ситоповітряному сепараторі другого проходу, прохід підсівного сита з 
отворами 2,4х20 мм поступає на додаткове сепарування в ситоповітряний сепаратор 
третього проходу, а крупна фракція зерна спрямовується на трієр-вівсюговідбірник. 
в ситоповітряному сепараторі третього проходу, проходом підсівних сит з отвора-
ми 2,2х20  мм вилучають дрібний ячмінь разом з дрібними домішками. Схід сита 
2,2х20 мм направляють в трієр-куколевідбірник.

одним із варіантів спеціальної підготовки ячменю до переробки є проведен-
ня етапу вТо методом гарячого кондиціювання. зерно пропарюють при надлишко-
вому тиску пари 0,20 мпа протягом 3 хв, після чого підсушують до вологості яка не 
більше 15 % та направляють на лущення.
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на заключному етапі зерно ячменя об’єднують і одним потоком направляють 
на лущення яке здійснюють шляхом послідовного пропуску зерна через дві системи 
оббивальних машин та дві системи машин типу зШн. підготовлене таким чином 
зерно направляють на подальшу переробку.

на основі аналізу існуючої технології підготовки ячменю до переробки мож-
на зробити висновок, що розглянута технологія передбачає велику протяжність та 
енергоємність технологічного процесу, передбачає лущення зерна на чотирьох по-
слідовних лущильних системах: двох послідовних проходів оббивних машин та ма-
шин типу зШн, встановлення двох додаткових систем повітряних сепараторів для 
проміжного сортування продуктів лущення. Для підвищення ефективності лущення 
«правилами…» рекомендується проводити пропарювання зерна перед лущенням, 
що також викликає необхідність встановлювати на підприємствах додаткові пропа-
рювачі та сушарки.

на кафедрі технології переробки зерна одеської національної академії хар-
чових технологій проводяться дослідження зерна голозерного ячменю вітчизняних 
сортів з метою розробки енергоефективних технологій їх очищення, підготовки та 
переробки в крупи, пластівці та борошно із підвищеним виходом та харчовою цінніс-
тю. метою даного дослідження є визначення особливостей очищення та підготовки 
зерна голозерного ячменю сорту «ахіллес» до переробки.

в ході проведення досліджень з урахуванням особливостей анатомічної бу-
дови та фізичних властивостей досліджуваного зерна розроблено структуру очи-
щення та підготовки голозерного ячменю до переробки, що передбачає очищення 
від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна, його фракціонування та трі-
єрування.

зерно голозерного ячменю зважують і одним потоком направляють у сито-
повітряний сепаратор де сходом верхнього сита вилучають відходи І...ІІ  категорії, 
проходом нижнього сита – дрібне і щупле зерно ячменю разом з дрібними доміш-
ками. Схід нижнього сита являє собою основне зерно, яке після магнітного контр-
олю направляють у каменевідбірник  очищене таким чином зерно голозерного яч-
меню поступає у круп’яний розсійник. в розсійнику зерно ділять на крупну і дрібну 
фракцію. Дрібна фракція зерна разом із залишком дрібних домішок спрямовується в 
трієр-куколевідбірник, крупна фракція, яка переважно містить залишки більш круп-
них домішок надходить у трієр-вівсюговідбірник.

в залежності від асортименту продукції, що передбачається при подальшій 
обробці зерна, його спрямовують на етап вТо. підготовку зерна голозерного ячменю 
з вологістю менше 12 %, що переробляється в крупи, пластівці або борошно звичай-
ного призначення (передбачено пофракційне шліфування на двох системах) прово-
дять методом холодного кондиціювання. зерно з вологістю більше 12 % відразу на-
правляють на шліфування. Для голозерного ячменю, що переробляється в продукти 
функціонального та спеціального призначення (шліфування у цьому випадку прово-
дять одним потоком на одній системі) обов’язково необхідно застосовувати вТо за 
структурою гарячого кондиціювання, що дозволить значно знизити кількість мікро-
біологічного обсіменіння на поверхні зерна.

особливістю розробленої схеми очищення та підготовки зерна голозерного 
ячменю в порівнянні з існуючою є відсутність двоетапного лущення зерна та більш 
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проста структура етапу вТо, що передбачає використання холодного кондиціюван-
ня. Для зерна призначеного для виробництва продуктів функціонального та спеці-
ального призначення передбачається обов’язкове проведення вТо, що передбачає 
пропарювання та підсушування зерна, основною метою якого є зменшення мікро-
біологічного обсіменіння.
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Вступ. Сучасний стан цивільного і промислового будівництва був би немож-
ливий без технічно досконалих підйомно-транспортних машин, наприклад, таких як 
вантажні та пасажирські підйомники, які забезпечують транспортування людей і/
або вантажів з одного рівня на інший [1].

забезпечення оптимального режиму роботи будь-якого обладнання можли-
ве лише після його ґрунтовного дослідження. враховуючи сучасні підходи до про-
ектування, зокрема використання комп’ютерної техніки, важливо мати комп’ютерну 
модель підйомника, яка суттєво спростить процес проектування та дозволить про-
водити дослідження його роботи як в нормальних, так і аварійних режимах роботи 
без шкоди та зношення реального обладнання.

Мета дослідження. полегшення процесу проектування підйомних установок 
з врівноваженою кінематичною схемою та дводвигунним електроприводом підйомної 
лебідки, а також підвищення достовірності отриманих у проекті результатів за раху-

«Кінематична схема підйомника» рисунок 1
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нок розробки математичної моделі підйомника та відповідної комп’ютерної моделі для 
проведення імітаційного моделювання в пакеті прикладних програм matlab simulink.

Матеріал і результати дослідження. кінематична схема підйомника 
з врівноваженою кінематичною схемою та дводвигунним електроприводом 
підйомної лебідки зображена на рис.  1: 1  – гальмівні шківи; 2  – приводні 
двигуни; 3  – механічна передача; 4  – канатоведучий шків  (квШ); 
5 – відвідний блок; 6 – противага; 7 – кабіна.

механічна частина даного підйомника описується системою рівнянь:

де mv  –  маса вантажу; mv  nom  –  номінальна вантажопідйомність; m0  – маса 
кабіни; mpr – маса противаги; gv – вага вантажу; g0 – вага кабіни; gpr – вага противаги; 
α – коефіцієнт врівноваження; g – прискорення вільного падіння; Fsh – результуюче 
зусилля на квШ; mop  –  момент опору без врахування втрат в механічній передачі; 
Dsh  –  діаметр квШ; imp  – передавальне число механічної передачі; ηmp  –  коефіцієнт 
корисної дії (ккД) механічної передачі.

моменти статичного опору врівноваженого підйомника [1, 2]:
– при підйомі кабіни з номінальним вантажем (при спуску порожньої кабіни):

– при спуску кабіни з номінальним вантажем (при підйомі порожньої кабіни):

де imp – передавальне число механічної передачі.
Структурні схеми згідно виразів (ф.1) – (ф.3) зображені на рис. 2 та рис. 3 від-

повідно.
вибір тієї чи іншої структурної схеми повинен відбуватись залежно від на-

прямку руху привода (підйом, спуск) та завантаженості підйомника, тобто, фактич-
ної маси вантажу, що транспортується mv. представимо відповідні умови у вигляді 
математичної моделі:
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«Структурна схема механічної частини врівноваженого підйомника при підйомі кабіни з 
номінальним вантажем (спуску порожньої кабіни)» рисунок 2

«Структурна схема механічної частини врівноваженого ліфта при спуску кабіни з 
номінальним вантажем (підйомі порожньої кабіни)» рисунок 3
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розподіл навантажень у дводвигунному електроприводі з жорстким зв’язком 
валів, за умови однакових параметрів приводних двигунів, повинен бути рівномір-
ним. здійснимо виведення залежностей, які дозволяють отримати розподіл наван-
таження між приводними двигунами, параметри яких можуть бути як однаковими, 
так і відрізнятись.

рух дводвигунного привода описується системою рівнянь (j  – приведений 
момент інерції; м  –  момент приводного двигуна; мс  –  момент опору; індекси 1  та 
2 відносяться, відповідно, до першого та другого приводного двигуна):

Для дводвигунного електропривода врівноваженого підйомника характер-
ними є співвідношення:

з врахуванням (ф.6) система рівнянь (ф.5) набуде вигляду:

прирівнявши праві частини рівнянь системи (ф.7) отримаємо:

з рівняння (ф.8) визначимо статичне навантаження, яке припадає на один з 
приводних двигунів:

аналогічним чином можна отримати вираз статичного навантаження для 
іншого приводного двигуна:
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Структурні схеми відповідно до виразів (ф.12) та (ф.13) зображені на 
рис. 4.

в пакеті прикладних програм matlab, зокрема в його додатковому пакеті роз-
ширення simulink [3, 4], який представляє собою середовище імітаційного моделю-
вання, створено відповідну модель підйомника з врівноваженою кінематичною схе-
мою та сформовано її у вигляді елемента бібліотеки. параметри налаштувань даного 
елемента зображені на рис. 5.

під час моделювання були використані такі параметри налаштувань 
моделі: маса кабіни m0 = 3000; маса вантажу mv = 0; номінальна вантажопідйомність 
mv nom = 4000 кг; діаметр квШ Dsh = 0,4 м; коефіцієнт врівноваження α = 0,5; передавальне 
число механічної передачі imp = 45; ккД механічної передачі ηmp =0,68.

«Налаштування моделі врівноваженого підйомника» рисунок 5

«Структурні схеми згідно виразів (12) та (13)» рисунок 4
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отримані результати моделювання повністю збігаються з результатами 
аналітичних розрахунків, які були проведені в пакеті прикладних програм mathcad.

Висновки. розроблено математичну модель механічної частини підйомника 
з врівноваженою кінематичною схемою та дводвигунним електроприводом підйом-
ної лебідки, яка на відміну від існуючих, враховує розподіл навантаження між дви-
гунами та залежність цього навантаження від напряму руху. розроблено відповідну 
комп’ютерну модель і проведено її імітаційне моделювання.
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з моменту відкриття рентгенівських променів вільгельмом рентгеном в 
листопаді 1895 р. рентгенівське зображення грає важливу роль в медицині, зокрема 
застосування в стоматології. крім того рентгенівські зображення займають важ-
ливу позицію серед засобів дефектоскопії. основне застосування рентгенівських 
променів, і до сих пір є рентгенографія або ще візуалізації, в основному для ви-
явлення недоліків, різні застосування для контролю якості і останнім часом, для 
мамографії.

У минулому, процес отримання рентгенівського зображення був досить гро-
міздким і повільним. після того, як знімок був зроблений, то плівка повинна була 
йти в лабораторію. аж після цього можна було отримати готовий знімок. протягом 
цього часу ще не було відомо остаточно чи процедура завершена, так як існує ймо-
вірність, що зображення, яке ми отримали не було успішним. Тож можливо потрібно 
було робити повторний знімок. пізніше різні технології були розроблені для того, 
щоб вирішити цю проблему.

постійно прогресуючі кмоп-технології, що забезпечують найвищу продук-
тивність у видимому діапазоні світла, дають надію що вони будуть також домінуючи-
ми серед рентгенівських.

кмоп-технології пропонують: 
• високу швидкість
• низький рівень шуму
• низьке енергоспоживання (і, та-

ким чином, легше регулювання 
температури)

• кращий коефіцієнт заповне- ння, 
особливо для невеликих пікселів

• відсутність обмежень на розмір 
пікселя.

Так як кмоп в основному вико-
ристовується в цифрових схемах, очевид-
но, що аналого-цифрове перетворення, 
адресація, посилення і коригування мо- Рис 1. Структура активного пікселя.
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жуть бути легко додані до мікросхеми, прагнучи до кінцевої мети  – камера на 
чіпі. камери відеоспостереження вже досягнули цієї мети, але машинне бачення 
на декілька кроків позаду. при використанні змінних логарифмічних фотодіодів 
(linlogtm photonfocus) або декількох порогів скидання (точки перегину), деякі 
виробники можуть досягти до 120 дб (в порівнянні з 60 до 80 дб для пзз) в дина-
мічному діапазоні. Інші переваги: використовуючи віконну технологію зчитують-
ся лише необхідні пікселі, так що чіп стає пропорційно швидше. використанням 
мультиплексованих вихідних каналів (до 32  каналів), можна домогтися надзви-
чайно високої швидкості пікселів, більш ніж 2  гігапікселя/с з частотою кадрів 
більше 1000 кадрів в секунду. Це робить кмон сенсори дуже підходячими для 
систем візуалізації з високою швидкістю.

Спочатку були представлені кмоп датчики в контексті застосування датчи-
ків зображення для рентгенівського зондування. Це, природно, привело до так зва-
ного «непрямого» рентгенівського зондування, яке засноване на перетворенні рент-
генівських фотонів на видимі фотони. видимі фотони в свою чергу, сприймаються 
фотодіодом кмоп сенсора зображень. Інший підхід до рентгенівського зондування 
є пряме перетворення рентгенівських фотонів в електричний заряд. У більшості ви-
падків ці прямі датчики використовують рентгенівські фотобарабани. найпрості-
ший піксель в цьому випадку буде мати, на додаток до рентгено чутливого фотопро-
відника, конденсатор і транзистор адресації, як це показано на рис. 2 конденсатор 
заряджається до деякої напруги, а потім розряджається за допомогою фотоструму, 
створюваного рентгенівськими фотонами.

Рис. 2 Піксель прямого перетворення рентгенівських променів. Фотопровідний елемент, 
конденсатор і транзистор адресації знаходяться в межах пікселя, в той час як підсилювач 
для всієї колони і може вилучений до мікросхеми.
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багато кристалів можуть бути використані як рентгенівські фотопровідни-
ки, але той, який вже комерційно доступний заснований на аморфному селені (α -se). 
робота такого фотопровідника вимагає досить високої напруги; кілька вольт в разі 
α-se. основні вимоги від такого фотопровідника хороші квантова к.к.д., чутливість 
до рентгенівських променів і низький рівень шуму. крім того, існують і інші вимо-
ги, такі як однорідність, надійність і низька кількість дефектів. основним джерелом 
шуму в таких пікселях є темновий струм фотобарабана. Цей струм знаходиться в діа-
пазоні на / см2 для більшості матеріалів, за винятком α-se, який знаходиться в діа-
пазоні від десятків на / см2. найбільш зна- ковою перевагою прямих датчиків над 
непрямими датчиками є пов’язана зі сцинтилятором. Сцинтілятор використовується 
для перетворення рентгенівських фотонів у видимі   фотони. випромінює ці видимі 
фотони у всіх напрямках, які проявляются як розмазані на кілька пікселів пятна. 
найсучасніші гольчаті сцинтилятои, істотно покращують ситуацію. але навіть цього 
поліпшення як і раніше недостатньо. просторово частотна характеристика як і рані-
ше менше ідеальної, як можна бачити на рис. 2.

на противагу цьому, сенсори прямого перетворення рентгенівського випро-
мінювання знаходяться дуже близько до ідеальних значень. порівнюючи датчики 
прямого перетворення і непрямого, шумова і квантова ефективність як і раніше на-
багато краще в другому. проте, сцинтилятор має важливе значення, особливо в тих 
випадках, коли потрібно малі пікселі і висока роздільна здатність. за гірші шумові 
характеристики, датчики прямого перетворення потребують поліпшення їх надій-
ності (в основному необхідно знизити напруги). Таким чином, датчики непрямого 
перетворення в даний час як і раніше залишаються основними датчиками. проте, 
багато роботи вкладено в датчики прямого перетворення, і тільки майбутнє покаже, 
який з цих підходів переможе.
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Сенсорні панелі  – прозорі та непрозорі пристрої введення і виведення 
даних, що застосовуються в електронних системах, часто в поєднанні з дисплеями 
(моніторами), такими як crt, lcD, leD [1].

Сенсорні екрани на поверхневих акустичних хвилях (пах) ефективно кон-
курують з іншими сенсорними технологіями. Це обумовлено високою надійністю, 
прозорістю та малим часом відклику. відповідно найбільшого застосування дані 
екрани знайшли в пристроях громадського користування: платіжних терміналах, ін-
терактивних музейних виставках, управлінні виробничим процесом.

Функціонально в сенсорному екрані можна виділити три частини: сенсор 
(спеціальна панель або датчики); контролер (керує датчиками і обчислює дані для 
обчислення координат точки дотику); драйвер (програма, яка виконує необхідні пе-
ретворення даних, що надходять від контролера, виконує додаткові обчислення, ко-
регує роботу контролера).

Сформований в контролері високочастотний електричний сигнал поступає 
на п’єзоелектричні випромінювачі, що збуджують в скляній пластині поверхневі 
акустичні хвилі ультразвукового діапазону. по периметру екрана розташовані маси-
ви відбивачів, завдяки яким хвилі утворюють координатну сітку х,У та рівномірно 
поширюються по всій поверхні екрана [2].

падаюча хвиля розподіляється відбивачами так, що різні її порції проходять 
різну відстань до приймача. під час дотику до поверхні підкладки, частина енергії 
акустичної хвилі поглинається і розсіюється, що призводить до спотворення форми 
прийнятого сигналу [3].

Сигнал підсилюється, аналізується контролером. переведені в цифрову фор-
му дані передаються на комп’ютер.

в даній роботі представлені результати дослідження моделей решіток для 
сенсорних панелей на пах та методика розрахунку основних параметрів.

відбивні структури є надзвичайно важливими для багатьох пристроїв, що 
працюють на базі поверхневих акустичних хвиль (пах),- резонаторів, фільтрів, сен-
сорів. вони утворюються порушенням структури п’єзокристала  – зміною рельєфу 
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або стану поверхні. наявність канавки або металевої смужки викликає часткове від-
биття падаючої на неоднорідність акустичної хвилі [4].

металеві смужки, товщиною набагато менше довжини хвилі, формуються на 
поверхні п’єзоелектрика (звукопроводу) методами електронно-променевого випаро-
вування металу у вакуумі і контактної фотолітографії. канавки формуються шляхом 
іонно-хімічного травлення поверхні звукопроводу через металеві смужки з напиле-
ного на поверхню тонкого шару металу або маски з тонкого фоторезистивного шару.

незважаючи на те, що кожен з елементів відбиває лише незначну частину па-
даючої акустичної хвилі, періодичні решітки єдині забезпечують високий коефіцієнт 
відбиття пах, що наближається до одиниці. Це відбувається за рахунок синфазного 
складання великого числа частково відбитих хвиль.

Для мінімізації небажаних ефектів, що виникають при відбитті пах та по-
гіршують роботу пристрою, товщину металевої плівки відбивача або глибину канав-
ки вибирають набагато меншими довжини хвилі [5].

на рис.1 позначені основні конструктивні параметри відбивачів: a – ширина 
смужки/канавки, p  – період, hm , hg - висота/глибина смужки і канавки відповід-
но. глибина (товщина плівкових відбивачів) повинна становити 1 % від довжини 
акустичної хвилі, ширина – / (2 2)λ , інтервал між відбивними елементами повинен 
бути кратним довжині хвилі сигналу λ.

при нормальному падінні пах на відбивний елемент у вигляді канавки кое-
фіцієнт відбиття rg , приведений до її центру:

 
 

( ) 2 sin( a)

hgr jCg λ
κ = κ , (формула 1)

де κ - хвильове число пах, C - коефіцієнт відбиття від смужки.відбиття 
пах від металевої смужки зумовлено двома причинами: по-перше, уповільненням 
пах за рахунок зміни структури електричного поля (або потенціалу) поблизу метала 
смужки (часто говорять про “електричне навантаження”) і, по-друге, за рахунок ме-
ханічного впливу маси смужки на поверхню (“механічне навантаження”), що при-
водить також до уповільнення пах [7].

Таким чином, коефіцієнт відбиття rm при / 2a πκ =  можна представити у 
вигляді:

 

2

( ) ...
1 2

h hm mr r b bm me λ λ

 
κ ≈ + + +  

 

   , (формула 2)

де rme , 
1b
 , 

2b - емпіричні сталі.

 а) б)
Рис.1. Поперечний переріз відбивних структур у вигляді: а) смужок,
б) канавок на поверхні звукопроводу
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коефіцієнт відбиття пах від смужки залежить від матеріалу відбивача і зву-
копровода, відносної ширини смужки (a / λ) і, як правило, визначається емпірично. 
характер зміни коефіцієнта відбиття від однієї смужки, виконаної з різних матеріалів 
і розташованої на поверхні 128º, yX linbo3  в залежності від відносної товщини і 
ширини смужки представлені на рис. 2 і рис. 3 відповідно.

отже, синусоїдальний характер зміни коефіцієнта відбиття в залежності від 
відносної ширини смужки є наближеним [7].

розглянемо співвідношення, що описують процес відбиття пах від відбив-
ної структури в цілому.

напрям поширення хвилі, відбитої від відбивної структури, і частоту макси-
мального відбиття можна визначити на основі зв’язку хвильових векторів падаючої 
та відбитої хвиль:

 
K K Kвх g вих+ =
  

, (формула 3)

де Kg


 - хвильовий вектор відбивної структури,  - хвильові вектори падаючої 
і відбитої поверхнево акустичної хвилі. модулі хвильових векторів:

Рис.2. Модуль коефіцієнта відбиття 
від однієї смужки, виконаної з 
різних матеріалів, у складі відбивної 
структури із закороченими 
електродами, розташованими 
на поверхні 128º YX LiNbO3

Рис.3. Модуль коефіцієнта 
відбиття від алюмінієвої смужки, 
розташованої на поверхні 128º YX 
LiNbO3;   
a / λ – нормалізована ширина 
смужки; hm / λ – нормалізована 
товщина смужки; Кз- заземлена 
смужка, ХХ – незаземлена смужка
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/K K Vвх вих ПАХω= = . (формула 4)
Для відбивних решіток, що складаються з безлічі відбивачів нескінченної до-

вжини:

 
2 /K n pg π= , (формула 5)

де n – номер гармоніки; p – період відбивної решітки в напрямку kg.
коефіцієнт відбиття пах від відбивної структури, дорівнює сумі хвиль, від-

битих кожним відбивачем. У випадку малого коефіцієнта відбиття від однієї канавки, 
коефіціент відбиття можна визначити як

 

( , z) ( ) exp (z z ) / V ,

1

OC
gK KOC

N
K r j

K
ω ω ω= − ∑  

=
 (формула 6)

де ( )gKr ω  – коефіцієнт відбиття від K -ї канавки, приведений до її центру, 
zK  – координата центру K-ї канавки, z- точка спостереження. перевагою виразу є те, 
що він придатний для розрахунку коефіцієнта відбиття повеневих акустичних хвиль 
від відбивної решітки зі змінним періодом і апертурою відбивачів.

У разі падіння під певним кутом пах на відбивну структуру аналіз процесу 
відбиття зручно проводити з використанням векторних діаграм. як і у випадку нор-
мального падіння пах, має місце зв’язок хвильових векторів:

 
,K K K

вх вихg+ =
  

 
(формула 7)

Рис.4. Векторні співвідношення 
відбивної структури при 
нормальному падінні ПАХ 
(а); відбивна структура при 
нормальному падінні ПАХ (б)

 а)  б)
Рис.5. Векторні співвідношення відбивної структури при похилому падінні ПАХ (а); 
відбивна структура при падінні
під деяким кутом ПАХ (б)
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де Kg


- хвильовий вектор відбивної структури, ,K Kвх вих
 

- хвильові вектори 

падаючої і відбитої поверхнево акустичної хвилі. модулі хвильвих векторів:
/

,ПАХK V вхвх ω=
,

 
/

,ПАХK V
вих вх

ω=
. 

(формула 8)

Для відбивної структури, що складається з нескінченного числа відбивачів 
нескінченної довжини,

 2 /gK n pπ= , (формула 9)

де n – номер гармоніки (зазвичай використовується при n = 1); р – період 
відбивної решітки в напрямку kg, хвильовий вектор kg спрямований перпендику-
лярно до осі відбивачів.

при падінні пах на відбивний елемент у вигляді канавки коефіцієнт відбит-
тя, приведений до центру канавки:

 
{ }( ) 2 sin a / (2cos( )) ,

hgr j Cg θ
λ

κ = κ
 

(формула 10)

де а – ширина канавки в напрямку нормалі до її краю.
Слід зазначити, що швидкість пах у відбивній структурі відрізняється від 

швидкості пах на вільній поверхні, як у випадку відбивних структур у вигляді сму-
жок, так і у випадку канавок. крім того, через анізотропію кристалів швидкості пах 
в різних напрямках можуть відрізнятися[4].

Із заданих співвідношень можна визначити частоту відбитої хвилі:
sin( ),K Kвих g θ=

 

20 sin( )
V pвих

ω π
θ= , (формула 11)

sin( )
0

Vвих
p

θƒ = .

крім того, з векторного трикутника випливає, що для відбиття хвилі на 90°, кут 

падіння пах повинен задовольняти співвідношенню: / /tg K K V Vвих вихвх вхθ = = .

Для ізотропних матеріалів V Vвх вих=  і θ = 45º. У анізотропних матеріалах 

V Vвх вих↑  і θ ≠ 45º, і співвідношення дає лише приблизне значення кута. на практи-

ці вимоги до точності кута нахилу θ досить високі ( 0,1° ), оскільки кутова помилка 

порушує паралельність хвильового фронту електродам вихідного перетворювача, в 

результаті чого знижується рівень вихідного сигналу.
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результатом може слугувати створення математичної моделі сенсорного 
екрану на поверхневих акустичних хвилях.
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иССЛедоВание акуСТичеСких харакТериСТик ГиТарЫ

В данной работе предложена методика и результаты измерения характери-
стики направленности [1, 2, 3] гитары вместе с исполнителем. Метод заключает-
ся в снятии значений интенсивности звука двумя всенаправленными микрофонами, 
один из которых неподвижный, а второй перемещается по кругу вокруг исполнителя 
с инструментом, который находится в центре круга.

In this work we propose a method and the results of measuring the directional 
characteristic of a guitar with the artist. The method consists in taking two values of sound 
intensity with omnidirectional microphones, one of which is fixed and the other moves in a 
circle around an artist with a tool that is in the center of the circle.

ключевые слова: гитара, характеристика, направленность, интенсивность, 
исполнитель.

index terms: guitar, characteristic, directionality, intensity, artist.

Вступление
характеристика направленности – одна из важнейших акустических харак-

теристик музыкального инструмента, ведь она позволяет понять, как расположить 
инструмент относительно слушателя, а также определить взаимное расположение 
инструментов в оркестре. Сейчас изучением характеристики направленности музы-
кальных инструментов в основном занимается вольфганг анерт. С его работой мож-
но ознакомится в книге «Техника звукоусиления. Теория и практика.». [4] в россии 
изучением данной темы занималась алдошина и.а., и некоторые результаты ее рабо-
ты можно найти в учебнике «музыкальная акустика». [5] в Украине детально не из-
учали характеристику направленности музыкальных инструментов. основная цель 
этой работы: исследовать характеристику направленности акустической гитары.

анализ акустических особенностей музыкального инструмента
гитара (от греч. kithara — лира) относится к семейству лютневых инстру-

ментов и имеет солидную историю: похожие на нее по внешнему виду инструменты 
встречались еще в древней месопотамии и египте. [5]

Строение современной акустической гитары показано на рисунке 1. она со-
стоит из двух основных частей – это гриф (1) и корпус (2). гриф в свою очередь со-
стоит из ручки грифа (4), головки грифа (3), пятки грифа (8) и накладки грифа (4). на 
головке грифа находятся колки (6) – механизм для крепления и изменения натяже-
ния струн. накладка грифа прикреплена к ручке грифа. на накладке на определенном 
расстоянии друг от друга установлены металлические пластинки – порожки (7). по-
рожки выступают над грифом и разделяют его на лады (лад – это расстояние между 
двумя порожками). в самом начале грифа у головки крепится верхний порожек (5). 
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пятка грифа крепится к корпусу гитары. если гриф вклеен в корпус гитары, то он 
может регулироваться анкером (специальным стержнем внутри грифа), которым 
можно исправить изгиб грифа. головка анкера скрыта либо на головке грифа, либо в 
корпусе гитары рядом с розеткой (19).

между некоторыми ладами могут находиться точки или другие фигуры из 
пластика, дерева или перламутра  – маркеры ладов (9). корпус гитары состоит из 
верхней (10) и нижней (12) деки, которые скреплены между собой фигурными бо-
ковыми стенками гитары – обечайками (11). [6]. окантовка (14) скрепляет корпус и 
прячет зазоры, эстетически подчеркивает «талию» гитары. [7]

на верхней деке находится резонаторное отверстие (голосник) (13), которое 
украшается пластиковой или бумажной. [6] оптимальный размер для него является 
8,5 см. в диаметре. именно такой размер голосника будет давать наилучшее звучание. 
любые эксперименты с формой и размером чаще всего приводят к ухудшению зву-
ка. [8] под резонатором иногда прикреплена пластиковая пластина (18) для защиты 
верхней деки от царапин медиатором.

на поверхности верхней деки прикреплена подставка для струн (бридж) 
(15). на бридже (реже рядом с ним) находится нижний порожек (17), на которые опи-
раются струны. [6] затем струны вставляются в круглые пазы, продырявливающие 
подставку насквозь. Для фиксирования струн эти пазы закрываются пластиковыми 
штырьками (кнопками) (16). [8].

Рис.1 Основные элементы строения акустической гитары.

Рис. 2. Характеристика направленности гитары на разных частотах.



45

Inżynieria i technologia. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju. .  

алдошина и.а. в учебнике «музыкальная акустика» приводит такие резуль-
таты измерений характеристики направленности гитары:

на частотах 100-200 гц излучение ненаправленное, на частоте 367 гц (мода 
колебаний верхней деки 1,0) характеристи ка имеет дипольный характер, на частоте 
436 гц — квадрупольный, на более высоких частотах энергия излучается в передней 
полуплоскости. [5]

Методика измерения
методика, которая используется для измерений характеристики направлен-

ности, заключается в следующем: измерения проводятся в тридцати двух точках, углы 
между которыми составляют 11.25 градуса; в точке, соответствующей нулю градусов 
размещается контрольный микрофон; второй микрофон перемещается по остальным 
точкам; гитарист с инструментом находится внутри круга так, чтобы резонаторное от-
верстие было напротив контрольного микрофона, а гриф гитары был на отметке 90 гра-
дусов. Для каждой частоты проводятся замеры интенсивности звука на обоих микро-
фонах. затем строится характеристика направленности в полярных координатах.

аппаратура, которая используется для измерений:
– Два всенаправленных микрофона behringer emc8000
– внешняя звуковая карта roland duo-capture ex
– ноутбук с необходимым программным обеспечением.
все измерения инструмента проводились с человеком. помещение для из-

мерений – заглушенная комната кафедры акустики и акустоэлектроники.
результаты измерений
Для измерений были выбранные следующие ноты (частоты):
- Соль-диез большой октавы (103.8 гц)

Рис.3. Результаты измерений характеристики направленности.
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– ля малой октавы (220 гц)
– ля первой октавы (440 гц)
– ля второй октавы (880 гц)
– До третей октавы (1046.5 гц)
Частоты для измерений выбраны с целью сравнения с уже полученными ре-

зультатами измерений характеристики направленности для гитары без исполнителя, 
а также чтобы охватить доступный частотный диапазон акустической гитары с раз-
делением на низкие, средние и высокие частоты.

графики характеристики направленности для выбранных частот в полярных 
координатах представлены на рисунке 3.

Выводы
в работе исследовал характеристику направленности акустической гитары. 

во всех обработанных источниках литературы предлагается характеристика направ-
ленности гитары без исполнителя, в моем же случае – с исполнителем, как и будет в 
реальных условиях выступления. предоставлены результаты измерений характери-
стики направленности акустической гитары в полярных координатах. Данная мето-
дика и результаты измерений впоследствии могут быть использованы в научной дея-
тельности, а также музыкантами, звукорежиссерами, и всеми теми, кто занимается 
музыкой.
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Рисунок 2 – Схема установки для окислення кремнію в 
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Рисунок 5 – Кварцовий реакторРисунок 4 – Завантажені в касету робочі 
і контрольні пластини

Рисунок 3 – Горизонтальна 
дифузійна піч
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пьезокерамические электроакустические преобразователи (пЭп) в составе 
аппаратуры различного назначения осуществляют взаимное преобразование аку-
стической и электрической энергий. во время работы на конструкции этих преоб-
разователей действуют дополнительные нагрузки  –механические, электрические, 
тепловые, кавитационные и др. Длительная и эффективная работа пЭп зависит от 
корректного учета этих нагрузок на этапе проектирования, что является достаточно 
сложной инженерно-технической задачей.

поскольку в современных конструкциях пЭп наблюдаются тенденции к уве-
личению излучаемых мощностей, что приводит к их разогреву, актуальной задачей 
является определение теплового поля пЭп. особо остро стоит вопрос обеспечения 
теплового режима работы пЭп в мощных ультразвуковых технологических аппара-
тах [1, 2] и пьезокерамических актуаторах [3, 4].

оценить тепловое поле реальной конструкции преобразователя достаточно 
тяжело из-за наличия герметизирующих и изолирующих слоев. кроме того, на пре-
образователь действует множество случайных факторов (температура окружающей 
среды, эффективность теплоотвода и др.).

Тепловое поле в любой точке твердого изотропного тела в любой момент 
времени при заданных граничных и начальных условиях описывается дифференци-
альным уравнением теплопроводности:

 
T V T

TT q c
t

∂
λ ∆ + = ρ

∂
, (1)

где Tλ  – коэффициент теплопроводности тела; ∆  – оператор лапласа; T  – 
температура разогрева тела; Vq  – объемная мощность источников тепловыделения 
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или мощность, которая выделяется единицей объема; Tc  – удельная теплоемкость 
тела; ρ  – плотность тела; t  – время.

Существуют работы, например [5], в которых на основании соотношения 
(1) получены методики расчетов тепловых полей различных конструкций пЭп. 
однако в них не рассмотрен вопрос определения объемной мощности источников 
тепловыделения Vq , от величины которой и зависят количественные характеристи-
ки теплового поля.

в [1] на основании того, что почти вся энергия потерь, которая выделяется 
во время излучения акустических колебаний, переходит в тепло, величина объемной 
мощности источников тепловыделения определяется как

 
em

V
W Wq

V
+

=
θ

,   (2)

где mW  и eW  – соответственно мощности механических и электрических по-
терь; V  – объем, в котором происходит тепловыделение; θ  – скважность импульсов. 
при этом, мощность механических потерь mW  определяется величиной сопротивле-
ния механических потерь, которое в реальных условиях эксплуатации представляет 
собой сопротивление механических потерь элементов конструкции (неармирован-
ного активного элемента, подбандажного слоя, бандажа, крепления преобразовате-
ля, элементов экранирования), рассчитать которые невозможно.

поэтому для практического использования формулы (2) предлагается реаль-
ные потери преобразователя в конкретных условиях эксплуатации определять сле-
дующим образом:

( )2
0m E

e
W w

c
η ω

=
ω

,

где 0w  – колебательная скорость точки приведения, ( )η ω  – коэффициент 
потерь, который равняется ( ) 1 mQη ω = ; mQ  – механическая добротность преоб-
разователя в воздухе; E

ec   – эквивалентная гибкость короткозамкнутого элемента. 
механическая добротность либо измеряется экспериментально, либо берутся ее зна-
чения, полученные для аналогичных конструкций.

мощность электрических потерь считается равномерно распределенной 
внутри активного элемента преобразователя и равняется

e e tgW U Cξ ξ= ω δ ,
где U  – электрическое напряжение, которое подается на преобразователь; 

eCξ  и tg ξδ  – электрическая емкость и тангенс угла диэлектрических потерь зажатого 
пьезоэлемента.

в ряде работ [3, 4], посвященных пьезоэлектрическим актуаторам, мощ-
ность, которая переходит в тепло определяется как

2tg rmsW C U= ω δ ,
где C  и tgδ  – электрическая емкость и тангенс угла диэлектрических потерь пье-

зоэлемента; 2
rmsU  – среднеквадратическое значение приложенного напряжения. Сле-

довательно, данная зависимость учитывает лишь электрические потери в материале 
активного элемента и она справедлива для работы вне резонанса.
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предложенные в данной работе методы по определению величины объемной 
мощности источников тепловыделения для различных конструкций пЭп позволяют 
с большей точностью вычислить тепловое поле этих преобразователей, что особо 
важно для практики инженеров-конструкторов.
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вСТУп
У світі методи електронної аускультації не є новими. з появою можливості 

електронної реєстрації звуків внутрішніх органів, та обробки їх за допомогою пк, 
багато дослідників присвятили себе розробці нових алгоритмів та систем точного 
діагностування проблем внутрішніх органів. майже досконально розроблені алго-
ритми діагностування захворювання на бронхіальну астму, навіть у початковій її 
формі, виявлені частотні спектри, характерні конкретно для даної хвороби, розро-
блені методи реєстрації сигналів.

рІзноманІТТя СиСТем Та меТоДІв реЄСТраЦІЇ  
акУСТиЧних ШУмІв Дихання.

на даний час на просторі СнД було розроблено декілька багатоканальних 
стетоскопів. російські дослідники розробили і впровадили систему одночасного ба-
гатокального зняття акустичного сигналу при форсованому видиху паттерн 1, для 
реєстрації специфічних акустичних феноменів, та будування кольорової карти ле-
гень, з можливістю локалізації патологічних змін. Діапазон вимірювання даного при-
бору у частотній області дорівнює від 170 до 18000гц, при чому врахована можливість 
звуження спектру (чи нижньої чи верхньої границі). за допомогою цього прибору 
оцінюється інтенсивність акустичного феномену дихання, пов’язаного з посиленням 
турбулентності повітряного потоку. блок фільтрів та підсилювачів має наступні ре-
жими роботи –

від 170 до 18000 гц,
від 170 до 5000 гц
від 5000 до 18000 гц
програмне забезпечення написане в середовищі Delphi, та підходить до опе-

раційних систем ms Windows не нижче 98.
Датчики прибору
в якості датчиків використовується мікрофон мке-3  виробництва ооо 

«октава», рФ.
програма вибирає найбільш оптимальний 4с діапазон, який буде у подаль-

шому оброблюватись. аналізуються частотні характеристики, які при різних захво-
рюваннях відрізняються, та порівнюються з базами даних вже відомих паттернів за-
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хворювань.
Українські дослідники також не сидіть на місці. останнім часом нДІ «гідро-

механіки» розробили власну багатоканальну систему аналізу акустичних шумів при 
форсованому видиху. використовуються 4  датчики для зняття та локалізації акус-
тичних шумів. в якості акусто – електричного використовується акселерометр, який 
вимірює переміщення поверхні тіла в одному вимірі, та не зважає на шуми у площині, 
паралельній поверхні тіла. реалізовано два режими роботи електронного стетоско-
пу – діапазон частот 20-400 гц, для зняття шумів серця, та діапазон 100-2000 гц для 
прослуховування легень. Ці режими роботи індикуються власними світловими сиг-
налами – зелений для прослуховування легень, червоний – для серця.

Для стетоскопу достатньо однокомпонентного акселерометру, внаслідок 
того, що міряється лише зміщення, перпендикулярне поверхні тіла. але слід врахо-
вувати, що на покази акселерометру дуже впливає сила тяжіння. Також, якщо ви-
користовувати акселерометр без спеціальних кріплень(наприклад клейка стрічка) то 
вихідні дані сильно спотворюються внаслідок тремтіння рук лікаря, та внаслідок ро-
боти грудних м’язів пацієнта. але для однокомпонентних акселерометрів не вносять 
змін в сигнал переміщення паралельні поверхні тіла. Ще один з важливих факторів – 
інерційність самого активного елементу, що дає основні шуми прибору. Туму краще 
використовувати мікрофон для зняття акустичних шумів дихання.

акустичні шуми дихання лежать в діапазоні від декількох герц до кілогерцу, 
деякі патологічні та тихі шуми можуть досягати 1,5 кгц. Тому для зняття показів по-
трібен мікрофон з низькою початковою частотою пропускання, та майже лінійною 
характеристикою до 1,5 кгц, та малими геометричними розмірами. Такими характе-
ристики мають конденсаторні мікрофони.

У роботах[1,13] використовуються мікрофони мке-3  російського ви-
робництва, які мають достатню чутливість 20  мв/па, діапазон від 50  до 15000гц. 
аналізуючи ринок представлених,та наявних в Україні мікрофонів, було вибра-
но мікрофон cme-1538-100lb, як один з найкращих за своїми характеристиками 
мікрофонів, у якого номінальна чутливість -38 db, робоча напруга до 10 в, вихідний 
опір 2,2 ком, діапазон робочих частот від 20 гц до 20 кгц. розміри мікрофона діаметр 
4. висота 1,5,що дає змогу монтувати його у головку акустичного стетоскопу для пер-
винного підсилення акустичного сигналу, через підвищення тиску, в результаті зву-
ження трубки.

Існує варіації програмного забезпечення. розроблено програмне забезпечен-
ня, яке дозволяє пересилати отримані та збережені у форматі mp3 дані на електро-
нну пошту, застосовуючи смартфон. Також колеги з кафедри Фбме розробляють 
програмне забезпечення для обробки сигналу, та швидкого діагностування у пацієн-
тів хобл. Для цього вони використовують середовище matlab, та використовують 
метод біспектрального аналізу. при використанні lаного алгоритму досить точно 
діагностується наявність хобл у пацієнтів, навіть без участі лікаря.

виСновки
на основі огляду літератури можна зробити висновок, що тема реєстрації та 

обробки сигналів внутрішніх органів є досить цікава та питома. Ще з давніх часів роз-
вивалися методи прослуховування внутрішніх органів, розвиваючись з розвитком 
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науки і техніки. на даний час одним з основних методів виявлення патологічних змін 
у легенях є аускультація. Часто дослідженні проводяться безпосередньо лікарем за 
допомоги звичайного, чи електронного стетоскопу, що потребує значної кваліфікації, 
та не виключає суб’єктивної похибки, але на даний час все більше лікарів викорис-
товують допомогу потужностей пк. Існує багато методів та алгоритмів для діагнос-
тування різних хвороб, для кожної свій метод, що не є дуже зручним. з літератури 
також відомо, що є декілька типів шумів, що також зумовлює різні місця закріплення 
реєструючого датчика. було помічено, що багато досліджень було проведено саме на 
маневрі форсованого видиху. Тому нами була висунута гіпотеза, щодо наявності чіт-
ких кореляцій для сигналу зі спірометра, та акустичного сигналу з грудної клітини. 
Для виконання поставленої задачі було вирішено розробити власний стетоскоп, який 
би міг скласти конкуренцію зарубіжним аналогам, та використовуючи лабораторний 
спірометр отримати два паралельні сигнали,які можна було б проаналізувати вико-
ристовуючи середовище matlab.

ЛІТераТура
1. павлинова е.б., оксеньчук Т.в., кривцова л.а.бронхофонография как метод для 
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Рис.1 Приклад роботи «Паттерн 1»
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оПредеЛение коэФФиЦиенТа ТрениЯ БруСка  
С иСПоЛЬЗоВаниеМ эЛеМенТоВ СТаТики

meaSUrement oF a coeFFicient oF Static Friction  
oF a WooDen BLocK

Аннотация: В данной работе предлагается подход к решению задачи опреде-
ления коэффициента трения путем проведения опыта. Для проведения эксперимента 
использовались: стол, поверхность которого не идеально гладкая; брусок, ширина 
и длина которого значительно меньше его высоты; заточенный карандаш; измери-
тельная линейка. В результате проведения эксперимента я научилась определять 
коэффициент трения бруска о поверхность стола, используя законы статики.

ключевые слова: трение, статика, брусок.

Сила трения по своей природе, как и сила упругости относится к 
электромагнитным силам. Сила трения возникает между двумя соприкасающимися 
поверхностями и всегда направлена против движения. [1]

Статика рассматривает условия равновесия тела или системы тел.
если на покоящееся тело действует несколько сил, направления которых пе-

ресекаются в одной точке, то оно останется в покое тогда, когда сумма (векторная) 
этих сил равна нулю.  ( )

Сумма моментов сил тяжести всех частиц тела относительно центра тяжес-
ти равна нулю.  ( )[2]

я разбирала в своей работе призму(брусок), у которой центр тяжес-
ти располагается на середине прямой, соединяющей центры оснований призмы. 

Цель работы
научиться определять коэффициент трения бруска о поверхность стола, ис-

пользуя законы статики.
Оборудование
Стол, поверхность которого не идеально гладкая; брусок, ширина и длина 

которого значительно меньше его высоты; заточенный карандаш; измерительная ли-
нейка.

Причина выбора темы проекта и практическая значимость
готовясь к единому государственному Экзамену, я наткнулась на задачу, 

правильность решения которой захотела проверить экспериментально.
Практическая значимость исследования:
материалы моего исследования можно использовать на уроках физики, при 

подготовке к егЭ.
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Условие задачи
однородный брусок, у которого сторона ав значительно меньше, чем вc. 

находится на горизонтальном столе. будем действовать по линии kl (точки к и l яв-
ляются серединами соответствующих ребер) силой, параллельной поверхности стола 
(например, карандашом), постепенно перемещая точку приложения силы от к к l.

если действовать вблизи точки к, то брусок придет в поступательное движе-
ние, а если вблизи точки l, то он опрокинется. можно найти такую точку приложения 
силы, когда наблюдается переход от поступательного движения к опрокидыванию. 
измерив расстояние d от этой точки до точки к и длину а ребра ав=a, можно опред-
елить коэффициент трения между бруском и столом.

Докажите, что коэффициент трения определяется формулой μ = a/2d. 
определите таким методом коэффициент трения (используя, например, деревянный 
брусок.) [3]

рисунки к задаче

  
(Рис.1 изображение бруска)  (Рис.2 Изображение бруска с 

расставленными силами)

используемые обозначения
 – сила тяжести

 – сила, с которой с помощью карандаша я действовала на брусок
 – сила трения между поверхностями бруска и стола

– плечо силы 

d – плечо силы трения
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Экспериментальный расчет
a≈45±1 мм
d≈80±1 мм

заключение. вывод.
итак,
1. коэффициент трения равен 0,28, что соответствует теоретическим зна-

чениям, имеющимся в справочной литературе: 0,20 – 0,50. 

решение:
Для  того, чтобы брусок  сдвинуть с места нужно у его 

основания  (место приложения сил трения) подейство-
вать силой  так, чтобы брусок двигался равномерно тогда 
условие равномерного движения бруска по поверхности за-
пишется так:

, , 

если силу  переносить параллельно самой себе вверх вдоль линии kl, то рав-
номерное и прямолинейное движение бруска будет продолжаться, а брусок не будет 
поворачиваться относительно ребра bc основания, пока вращающий момент силы  
не превысит момент силы тяжести , действующей на брусок, относительно ребра 
bc. ,   ,=>, 

, 

Где   – плечо силы mg

d – плечо силы F

так как F= =μmg, то  ,,

 

Дано:
ab=De=a
ok=d

μ- ?
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(Рис. 3 таблица коэффициента трения скольжения)[1]

2. инструментальная погрешность измерения равна 0,0098.
3. необходимо было провести измерения несколько раз, так как:

4. в результате выполненной работы я научилась определять коэффициент 
трения бруска о поверхность стола, используя законы статики.

Литература
1. [1]  – кошкин и.и., Ширкевич м.г. Справочник по элементарной физике изд. 
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2. [2] – ландау л.Д., китайгородский а.и. Физика для всех, изд. «наука». 1973, с. 

118-121
3. [3] – рымкевич а.п. Физика.задачник, изд. просвещение,1983 год, условие за-

дачи №328
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ключевые слова: Тетратиоарсенаты, 2,2I –дипиридил, d-металли.
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мышьяк – типичный халькофильный элемент, поэтому встречается в виде 
оксо – и, в большинстве случаев, тиосоединений. на территории грузии он распо-
странен в виде реальгаро (as4s4) – аирипигментных (as4s6) и арсенопиритных (Feass) 
руд, образуя важное природное богатство.

большая перспектива рационального использования упомянутого нацио-
нального богатства состоит в расширении ассортимента соединений, полученных на 
базе мышьяка.

из неорганических мышякосодержащих соединений наиболее полно изу-
чены производные мышьяковой кислоты. Тетратиоарсенаты, за исключением те-
тратиоарсенатов щелочных металлов, почти не были изучены до начала наших ис-
следований. Также не изучены комплексообразующие свойства тетратиоарсенатов 
переходных металлов типа m3(ass4)2·Xh2o.

в продолжение исследования [1;2] в области производных тиомышьяковой 
кислоты мы предприняли попытку синтезировать и изучить координационные сое-
динения тетратиоарсенатов d-элементов(II) с 2,2I –дипиридилом.

комплексы тетратиоарсенатов d-металлов с 2,2I–дипиридилом получали 
двумя способами.

I. обменной реакцией  – взаимодействием насыщенного водного раствона 
тетратиоарсената натрия с продуктами взаимодействия водно-этанольных раство-
ров соли металла и 2,2I–дипиридила, без выделения последних в индивидуальном 
состоянии.

II.взаимодействием водно-этанольных растворов свежесинтезирова-нных 
тетратиоарсенатов соответствующих металлов и 2,2I-дипиридила, с последующим 
выпариванием на водянной бане.

в первом случае образование целевых продуктов обьясняется протеканием 
следующих последовательных реакций:

a) MX2+ndipy→[M(dipy)n]X2
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b) 3[M(dipy)n]X2+2na3asS4·8h2o→[M(dipy)n]3(asS4)2↓+6naX+16h2o
или суммарно

3MX2+3ndipy+2na3asS4·8h2o→[M(dipy)n]3(asS4)2↓+6naX+16h2o

Где M=cu, Zn, cd или hg, X=cl- ½ , ch3coo- или , а n=2 или 3.
наши попытки получить координационные соединения тетратиоарсенатов эле-

ментов семейство железа с 2,2I–дипиридилом (обменной реакцией) оказались безуспеш-
ными, по видимому, из-за хорошей растворимости целевых продуктов. поэтому они 
были синтезированы непосредственным взаимодействием тетратиоарсенатов железа(II), 
кобальта(II) и никеля(II) с 2,2I–дипиридилом в в водно-спиртовом растворе (II способ). 
полученные координационные соединения являются продуктами реакции:

3M3(asS4)2+3dipy+3h2o→[M(dipy)3]3(asS4)2·nh2o
Где M=Fe, co или ni, когда M=Fe, n=3
Синтезированные координационные соединения представляют собой мел-

кокристаллические вещества разного цвета. Степень дисперсности существенно 
зависит от способа их получения. Так, обменной реакцией осаждаются более по-
рошкообразные соединенния, чем при непосредственном взаимодействии лиганда с 
тетратиоарсенатом d-металлов. в определенных условиях последние могут быть по-
лучени в виде монокристаллов.

весьма интересны реакции синтезированных комплексов с разбавленными 
кислотами (hcl, h2so4) и щелочами (naoh, koh). Так, например, при их обработке 
(2h растворами соляной или серной) кислотами осаждается декасульфид тетрамы-
шьяка, слегка загрязненый сульфидом мышьяка(III) и серой. образование as4s10 обьяс-
няется, по видимому, диспропорционированием тетратиомышьяковой кислоты:

[M(dipy)n]3(asS4)2+6hcl→2h3asS4+3[M(dipy)n]cl2
4h3asS4→as4S10+6h2S

появление сульфида мышьяка(lll) и серы в виде примесей слкдует обьяс-
нисть частичным разложением as4s10 кислой среде:

as4S10→as4S6+4S
Синтезированные соединения не растворяются в щелочах. исключение со-

ставляет дипиридиловый комплекс цинка, который при нагревании растворяется в 
20%-ных растворах naoh и koh.

индивидуальность и строение исследуемых соединений, кроме элементного 
анализа [4;5;6;7;8], были установлены физико-химическими методами.

рассмотрение ик спектров погдощения комплексов (рис.1) и сравнение их со 
спектром свободного (некоординированного) 2,2I–дипиридила, а также дипиридило-
вых комплексов других металлов [9;10;11] показывает, что молекулы органического 
лиганда связаны с центральным атомом металлов бидентантно-циклически, образуя 
хелатные соединения. например:
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Действительно, частоты валентных колебаний связей υ(c=n) в ик спек-
трах поглощения исследованных комплексов повышены более, чем на ~10-20  см-1, 
что обычно наблюдается при координации молекул 2,2I–дипиридила через атомы 
азота [11]. Спектры полученных комплексов характеризуются полосами при 1610, 
1450, 1460 и 765-775 см-1, которые принадлежат к колебаниям связей υ(c-c), υ(c=n) 
и δ(c-Η) координированного дипиридила [9;10;11].

анализ ик спектров синтезированных комплексов показывает, что в них 
наблюдаются полосы поглощния в области 430 см-1, характерние для валентных ко-
лебаний  [11], а также в области 470 см-1, соответствующей деформационным 
колебаниям того же иона [12].

б. [Fe(dipy)3]3(asS4)3·3h2o
Тот факт, что тетратиоарсенат-ионы находятся во внешних сферах комплек-

сов, подтверждается и данными определения молярной электрической проводимо-
сти разбавленных растворов. результаты этих исследований показивают, что µ ко-
леблется в пределах 465-485 ом-1·см2·моль-1, что соответствует электропроводимости 
пятиионных электролитов состава 3:2 [13;14].

[M(dipy)3]3(asS4)2 3[M(dipy)3]
2++2

где m=Fe, co или ni.
индивидуальность образующихся соединений потверждено также мето-

дом рентгенофазового анализа. на рентренограммах синтезированных соедине-
ний отсутствовали рефлексы, характкрные для исходных веществ. расчеты по-
казали (табл.1), что полученные соединениа кристаллизуруются в ромбической 
сингоний [15;16].

Рис.1 ИК спектрограммы а. [Co(dipy)3]3(AsS4)3
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Таким образом, полученные результати позволяют предположить, что груп-
пы  находятся во внешней сфере комплексов, а молекулы 2,2I–дипиридила ко-
ординированы с атомами d-металлов через атомы азота.
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БІоЛоГІчнІ речоВини каВоВоЇ оЛІЇ

Мета: ознайомлення з біологічно активними речовинами, що містяться в ка-
вовій олії та її роль в косметичних засобах.

ключові слова: кава, кавове масло, кавовий шлам, кафеол, кофеїн, дитепер-
пени, ліпіди, жирні кислоти.

goal: familiarization with biologically active substances contained in the coffee oils 
and its role in cosmetics.

Key words: coffee, coffee oils, coffee slurry, kafeol, caffeine, dyteperpeny, lipids, 
fatty acids

кава – смаковий продукт, виготовлений із зерен кавового дерева, яке від-
носиться до роду coffea, що культивується в тропіках америки, азії, африки та ав-
стралії [1]. кавову олію, в основному, добувають із плодів кавового дерева методом 
холодного пресування.

перспективним джерелом виробництва кавової олії є шлам кави. відомо що 
в процесі виробництва розчинної кави шлам становить 60% вихідної сировини. на 
1 т готової продукції приходиться 1,5 – 2,0 т шламу [2].

Склад кавового масла різноманітний та вміщує в собі безліч хімічних речо-
вин – це жирні кислоти, вільні жирні кислоти, дитерпени, токофероли.

ліпідна фракція кави складається в основному з триацилгліцеролів, стеролів і 
токоферолів – типових складових більшості рослинних олій. крім того, масло кави міс-
тить дитерпени сімейства каранів в кількості до 20% від загального числа ліпідів [3].

Два основні сорти кави, арабіка і робуста (coffea arabica і coffea canephora 
var. robusta), містять від 7 до 17 % олії. вміст ліпідів в бобах зеленої кави сорту арабі-
ка в середньому становить 15 %, тоді як у сорті робуста їх набагато менше – близько 
10 %. велика частина ліпідів, власне олії кави, знаходиться в ендоспермі зелених бобів 
кави; тільки незначна їх частина міститься у воску кави, розташованому на зовнішній 
поверхні бобів [4].

неомилювальна фракція кавової олії багата дитерпенами сімейства каранів, 
головним чином кафестол, кавеол і 16-o-метил-кафестол (рис. 1). У свою чергу, на-
явність в кавовій олії 16-o-метил-кафестола є достовірною ознакою сорту робуста в 
купажах. До переліку стеролів, які також входять до неомилювальної фракції, можна 
додати і виявлені метил- і диметил-стероли [4].

Жирні кислоти кави в основному знаходяться у вигляді хімічних сполук глі-
церидів. У раніше опублікованих дослідженнях згадувалася незначна зміна жирно-
кислотного складу при обсмажуванні. проте пізніше було встановлено, що процес 
обжарювання збільшує кількість транс-жирних кислот [5].
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кількість вільних жирних кислот в свіжозібраних зелених бобах є дуже низь-
кою. Досліди з використанням бразильської кави показали, що вміст вільних жирних 
кислот в свіжозібраних зернах становить близько 1  г/кг вільних жирних кислот, у 
той час як кава десятирічної витримки тієї ж популяції містить більше 30 г/кг. з цих 
даних можна зробити висновок, що на кількість вільних жирних кислот в кавовій олії 
впливають жиророзщеплювальні ензими. Щоб довести цю гіпотезу, к. Спір (2004) 
проаналізував каву різної зрілості на активність ліпази [4].

Дитерпени кави в основному представлені пентациклічними дитерпеновими 
спиртами. Структура двох дитерпенів кави: кафеолу і кафестолу (рис. 1), була пред-
метом вивчення багатьох дослідників. обидві речовини чутливі до кислот, тепла і 
світла, особливо кафеол в чистому вигляді. У 1989 з бобів кави робуста був виділений 
16-o-метил-кафестол (16-omc). Також був відкритий 16-o-метил-кавеол [6].

Дитерпенові естери присутні в олії кави в нерівномірних кількостях. есте-
ри непарних жирних кислот складають найменшу частину, в той час як дитерпени, 
естеріфіковані з пальмітиновою, лінолевою, олеїновою, стеариновою, арахідоновою 
та бегеновою кислотами, складають більшу частину. Таким чином, вміст цих шести 
дитерпенових естерів становить майже 98% від загального вмісту естерів [6, 7].

Кафестол

16 - О - метилкафестол

Кафеол

16- О- метилкафеол

(1) (2)

CH 2 OH

OСH 3

CH 2 OR

OСH 3

CH 2 OR

CH 2 OR

O

O H

O

O

O H

O

Рисунок 1. Структурна формула дитерпенів [4].
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Рисунок. 2 Структурна формула 
хлорогенової кислоти [3].
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кавове масло використовується не лише в харчовій промисловості, але і вво-
диться в різноманітні косметичні засоби. Так воно стає все більш популярним в кос-
метичній промисловості і завдяки вмісту на високому рівню хлорогенової кислоти 
(рис. 2), яка є потужним антиоксидантом, а і завдяки значній кількості жирних кис-
лот і фітостеролів, які сприяють утриманню вологи і покращують проникність шкіри 
до дії компонентів косметичного продукту.

кавове масло, при введенні його в косметичний продукт, а саме – безпосе-
редньо в крем, крем-маску та інші продукти – збагачує їх багатьма корисними для 
шкіри хімічними елементами: надає продукту приємний колір та запах [8].

зелена кавове масло допомагає контролювати симптоми шкірних захворю-
вань, виразок, свербіж. Також кавове масло містить ферменти, які стимулюють де-
токсикацію і допомагають в очищенні шкіри, що робить його ідеальним при лікуван-
ні шкіри проти акне [8].

крім вмісту кофеїну, масло кави є відмінним джерелом ліноленової кисло-
ти, олеїнової і пальмітинової кислот великий потенціал зеленої кави є його високий 
вміст флаваноїдів, які захищають шкіру від ультрафіолетових променів, а також до-
помагають в лікуванні травм, викликаних надмірним впливом сонця [8].

безпосередньо кофеїн стимулює розщеплення жирів, стимулює жировий об-
мін в клітинах,запобігає відкладанню жиру під шкірою [8].

отже, аналіз літературних джерел показав наявність в кавовій олії значної 
кількості різноманітних біологічно активних сполук, та перспективність її викорис-
тання як складового компоненту косметичних засобів.
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