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The publication covers modern solutions for solving the main problems and the effectiveness of technological approaches and interpretation challenges related to the study of gas wells in modes. Determination of not only the equation of gas inflow to the bottom of the well during its operation, but also a significant number of gas-hydrodynamic parameters of the studied wells, as well as a new approach to calculating the value of the initial gas reserves based on the
results of the study of gas wells in only one mode is a kind of breakthrough, which provides a direction for further approach to research. An important fact is also the possibility of using new technological solutions and methods for researching highly productive gas wells. By this time, the task of determining them is a very urgent and difficult task. The
specified direction of its solution has significant advantages in relation to traditional technologies and methods that
serve.
Key words: gas-hydrodynamic research, gas-hydrodynamic parameters, research technology, calculation of gas reserves.
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Публікація висвітлює найсучасніші рішення щодо вирішення основних задач та результативності технологічних підходів та інтерпретаційних викликів, що стосуються дослідження газових свердловин на режимах. Визначення не лише рівняння припливу газу до вибою свердловини при її роботі, а й значної кількості газогідродинамічних параметрів досліджуваних свердловин а також новий підхід до розрахунку величини початкових
запасів газу за результатами дослідження газових свердловин лише на одному режимі є свого роду проривом,
який дає напрямок подальшого підходу до дослідження. Важливим фактом є також можливість застосування
нових технологічних рішень та методик для досліджень високпродуктивних газових свердловин. До цього часу
задача їх визначення є досить актуальною і непростою задачею. Вказаний напрямок її вирішення має вагомі
переваги відносно традиційних технології та методик, що їх обслуговують.
Ключові слова: газогідродинамічні дослідження, газогідродинамічні параметри, технологія дослідження, підрахунок запасів газу.
RELEVANCE OF THE WORK. In the process of developing productive gas wells and even at the stage of their exploration, the field operators are trying to obtain the most complete information. It is obtained to a large extent through
the study of the processes of well testing in modes.
In doing so, the following things are important:
- the technological approach to research must be correct and characterized by minimal complexity;
- the productive stratum has the maximum preservation of its natural reservoir and filtration properties after the
study;

ХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
3

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
- the methodology for interpreting the actual research data should provide the greatest amount of information about
the reservoir under study;
- to obtain a preliminary estimate of the initial gas reserves based on the results of the interpretation of the actual research data.
Now, to a certain extent, these tasks are being solved by traditional methods. They are set out in the current operating instructions for the study of wells [1].
According to the technology of researching high-performance gas and gas condensate wells, it is characterized by
instantaneous pressure recovery at the bottom of the well after stopping its operation, then it was absent altogether for a
long time. There were separate approaches using well-known techniques that allow to determine a small number of gashydrodynamic parameters of the studied formations. As a result, it was not possible to ensure the availability of complete geological information for high-performance wells. For almost 50 years, this was a problem that was waiting to be
solved.
RESEARCH MATERIALS AND RESULTS. In this regard, in order to increase the efficiency of calculating the
gas-hydrodynamic parameters of formations, based on the primary research materials, a new calculation method has
been developed. It is based on primary research materials, and allows you to receive information in a much larger volume.
The new methodology is based on the universal and accurate existing methods of mathematical processing of research results. They come from integral and differential approaches.
The new interpretation technique emerges from an unconventional solution that is fundamentally different from the
traditional interpretation approach. The inflow curve and the pressure build-up curve are processed mathematically.
Moreover, for a full-fledged interpretation, a self-sufficient study method based on one actually worked out mode, regardless of the nature of the filtration of the formation fluid.
From [1], it follows that the determination of the physical parameters of the formations under non-stationary filtration modes from the bottomhole pressure recovery curves taking into account the inflow can be carried out by several
methods: the differential method of Yu.P. Borisov, the tangent method, the integral-differential method of I.A. Charny I.D. Umrikhin, by the UkrSGEI integral method.
Therefore, taking into account both the positive and negative aspects of the existing methods, an integrated approach
was taken as the basis of the new method for calculating the gas-hydrodynamic parameters of reservoirs for any type of
gas filtration. It is based on the following considerations:
1.when choosing methods for processing pressure build-up curves, preference should be given to those that can provide the highest accuracy;
2. for the widespread use of complex parameters, apply not one, but two methods for processing the pressure recovery curve;
3. Despite the availability of software products, to ensure the accuracy of calculations, use the apparatus of mathematical modeling. This will significantly speed up the calculation process and eliminate the approximation of calculations and the subjectivity of graphical constructions.
As a result of such a synergistic approach, taking into account the fact that the pressure recovery upon shutdown of a
high-rate gas well is almost instantaneous, the main method was chosen by Yu.P. Borisov [1]. The methodology of I.A.
Charny [1]. The need to use two techniques simultaneously for processing the same HPC is due to the fact that only this
approach will provide the ability to apply complex parameters to the maximum.
The results of this approach are presented in [2, 3, 4].
On the basis of identical initial conditions for finding the equation of production inflow, it is also possible to apply
the method of its determination according to a new approach developed at the level of the patent of Ukraine [5, 6].
A method was also found for calculating the initial gas reserves based on the results of the data obtained in the study
only in one mode. It differs from other known methods in simplicity, availability and unpretentiousness with respect to
the initial data for its application. Contains raw indicators available for calculation. The theoretical foundations of the
method for calculating gas reserves are also protected by a patent of Ukraine [7].
CONCLUSIONS. Summarizing what has been said, we can state the solutions to the problem of determining a significant volume of gas-hydrodynamic parameters of high-rate gas or gas condensate wells, were investigated in unsteady modes in comparison with existing methods. All possible indicators are calculated analytically.
In addition, the informational capability of the technique is not limited only by the effectiveness of the volume of
calculated gas-hydrodynamic parameters and the elimination of the subjective factor when using known techniques, as
well as reducing the time for interpretation. The most important thing is a fundamentally new approach to the well survey technology itself under non-stationary filtration modes. This means that an innovative direction has been found for
the rational development of the technological aspect of the study of gas and gas condensate wells. And it is aimed at
achieving an obvious economic effect. In fact, having reduced the number of study modes from 5-8 to a single mode,
we have multiplied the number of parameters that can be obtained about the well-reservoir system under study. This
distinguishes the new method of research in an informative way from traditional methods very favorably.
In addition to solving the problem of calculating the gas-hydrodynamic parameters of gas and gas condensate wells,
an innovative approach to the research method also provides a way to carry out a preliminary calculation of the value of
the initial gas reserves.
It can be used in an industrial setting. The innovativeness of the methods [5, 6, 7] and their practical application
open up the possibility of significant savings in time and money.
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The saved resources can be used, among other things, for the implementation of other scientific projects that will
improve existing technologies or methods. The strategic focus on the real increase in the energy base will accelerate the
provision of Ukraine's needs with natural gas from its own production. This is the trend of the energy strategy of any
state. And for Ukraine, this is a matter of energy security and independence from the needs of the world's energy market.
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JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF AUTOMATION SYSTEM ELEMENTS,
MONITORING AND CONTROL OF TRACTION ELECTRICAL
MINE TRANSPORT COMPLEXES
Yakymets S., Grynchenko Yu., Yakymets M.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: ysm_seem@meta.ua
The paper substantiates the structure of the system of automation, monitoring and control of in-mine electrified
transport, proposes a circuit solution acceptable for use in electrical complexes of underground electric transport.
Key words: automation, monitoring, electrified transport, traction electric motor.
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ,
МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ТЯГОВИМИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ
КОМПЛЕКСАМИ РУДНИКОВОГО ТРАНСПОРТУ
Якимець С. М., Гринченко Ю. Г., Якимець М.С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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В роботі проведено обґрунтування структури системи автоматизації, моніторингу та управління внутрішньошахтового електрифікованого транспорту, запропоновано схемне рішення, прийнятне до застосування у електротехнічних комплексах підземного електротранспорту.
Ключові слова: автоматизація, моніторинг, електрифікований транспорт, тяговий електричний двигун.
ІNTRODUCTION. Determinants for the operation of mine electric locomotive rolling are the features of the technology of underground mining operations at enterprises that extract minerals [1]. Mining and geological features of deposits take into account the limited size of the cross section of the retractable workings, high humidity, lack of natural
light, the presence of abrasive dust in the air. The latter factor is not specific to purely underground workings compared
to the surface, but the constant interaction of moisture and dust in combination with the continuous interaction of other
factors impairs the operation of electrical contact groups of rolling stock and reduces the quality of insulation.
Ignoring these conditions at the design stage leads to the fact that the introduction in practice of new types of electric
locomotive equipment does not give a significant increase in production and other indicators of rolling in general. The
introduction of new modern systems of automation, monitoring and control of electrical equipment of mines on the basis of modern digital means is seen as a real and rational method of improving the technical and economic indicators of
the transport fleet of mining enterprises. Obviously, the modernization process should be based on a systems approach
and include the design of the entire system, taking into account the interaction of all its components.
THE RELEVANCE OF THE WORK. An analysis of previous research [2-4] has shown that in the development of
modern underground radio communication systems, more attention is paid to the safety of service personnel. They are
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provided with individual transponders and individual keychains, which are transmitters of radio signals in such systems.
The relative simplicity of these systems is explained by a certain freedom in the choice of communication discreteness,
when the subscriber can be outside the coverage area of transceivers for some time without significant impact on the
technological process. The requirements for uninterrupted communication in the control and management systems of
electrical equipment are much higher.
Mine conditions with their inherent variability of geometric dimensions and filling of sections of shafts with metal
structures impose conditions on the use of radio waves of a fixed range. On the other hand, the use of conductive channels and information transmission channels based on radiating cables leads to a cumbersome structure, reliable diagnostics and does not always meet the safety requirements for underground operations.
The concept of "design" of the developed structure was based on the recommendations [5] with the condition that
the electrical systems of each individual electric locomotive are the basic independent controlled complexes, which
must:
– to implement the need for rapid integration of two control systems for electric locomotives, which in both standard
and emergency situations operate independently of each other (operation of a system of multiple units);
– to carry out the mode of constant monitoring of the location of the electric locomotive and the condition of the
electrical equipment with the possibility of data transmission by radio to a remote control point;
– provide for the possibility of remote control of electric locomotives during loading / unloading operations.
The structure of the scheme of automation, monitoring and control of traction electrical complexes of a separate
electric locomotive on the basis of two traction units, which are controlled by a system of many units is shown in Figure
1. It consists of two traction electrical complexes TEC1 and TEC2, each of which, in turn, contains traction electrical
modules CTEM1, 2 and CTEM3, 4; containing individual voltage converters PWM1-4. The converters are powered
from the CN contact network with a voltage of +250 V. The wheel pair of the electric locomotive is driven by the appropriate individual reducers R1-R4 of traction electric motors TEM1-TEM4. The signal from the sensors of the measured values is fed to the BSGI - a block of sensors with galvanic isolation. The use of galvanic isolation is due to the
need to distinguish the signals of the power part of the TEC and the digital part of the transmission path and the signal
processing unit.
When the signal is digitized in the analog-to-digital conversion of the ADC, the signal goes up to the block for forming the signal BFS, denoted conversion, which is necessary for the robot in the warehouse of the entire complex to monitor, such as transmitting the function of the subscriber value instantly. Digital data from users are formed in the
transport stream for the radio channel for the purpose of promoting the transfer of quality, and using the identification
number for securing the authenticity of the transmitted information. The equipment for the channel is designated ESD
for the code or hourly distribution of the traffic flow in the special for all subscribers systems and for monitoring the
frequency channel. Transmitting signal transmission to the monitoring center via external antennas W1, W2. The feedback of the control center with the control system of the TEC is explained in Figure 2.
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Fig.1. The structure of the scheme of automation, monitorFig.2. Simplified scheme of control system of traction
ing and control of electrical traction
electrical systems using a radio channel
complexes
In the given simplified scheme: CN – contact network; T – transceiver; BIN1/, BIN1//, BIN2/, BIN2// – current sensors for traction motors M1, M2, M3 and M4; BS1-BS4 – speed sensors of the respective engines; UM1-UM4 – converters. Having received the command signal, which is formed depending on the signal levels received from the current
sensors and the speed of rotation of the traction motors, the control system of the CS generates a control signal of the
pulse-width converters, which transmits them to execution. The change in the state of the equipment is controlled by the
change in the state of the sensor signal levels. The simplified block diagram does not reflect the completeness of the
diagnosis, as it does not sufficiently cover the electric train equipment (axle assemblies, traction gearboxes, brake
pneumatic system pressure, etc.), but allows to clearly understand the procedure of interaction of the control system
with the control center. Also in the scheme shown in Fig.2 does not indicate the equipment of digital signal processing,
which is similar to that shown in Figure 1. The scheme shown in Figure 3 takes into account some of these shortcomings. It contains, in addition to explaining the location of the sensors in TEC1, 2 a description of the circuit of the power
supply of their own needs (compressor, lighting, etc.).
In the given scheme: BSGI1- BSGI4 – sensor blocks with galvanic isolation; B – rechargeable battery; BIN1, BIN2
– input current sensors; BUU1, BUU2 – voltage sensors of overvoltage limiters; BUD1, BUD2 – voltage sensors of
pulse-width converters; VIA, BUA – current and voltage sensors for own needs; BUI, BUA – battery current and voltХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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age sensors; BVM1-BM3 – speed sensors for traction electric motors M1-M4; BUN1, BUN2 – input voltage sensors;
С1Z, C2Z, C3Z – capacities of input filters; C4Z, L4Z – inductance and capacitance of the filter of high-frequency conductive interference created by converters; D1N, D2N, D3N, DB – blocking diodes; D1Z, D2Z, D3Z – diodes of input
filters; DA, TA – diode and IGB transistor of the chopper-converter of mains voltage into voltage of own needs; FA –
fuse; K1S, K2S, K3S – switches of input filters; KA – the switch of inclusion of loadings of own needs; QN1, QN2 –
circuit breakers; QN1, QN2, QA – automatic power outage in emergency situations; QB – automatic battery; L1Z, L2Z,
L3Z – inductance of input filters; R1B-R4B – brake resistors; R1C, R2C – discharge (charging) resistors; RUU1, RUU2
– overvoltage pulse limiters; T1D, T2D – bit IGB transistors; UM1-UM4 – pulse-width converters of direct current on
the basis of IGB-transistor choppers.
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Fig.3. Schematic diagram of the traction electric drive with control of the system of many units
CONCLUSIONS. In the course of the research the elements of the structure of automation, monitoring and control
of traction electrical complexes of two-axis mine electric locomotives were substantiated and selected. The use of the
proposed solution will increase the production of electric locomotive equipment by streamlining the modes of operation
and increase the manufacturability of the equipment when using the radio channel in the control system. The given
scheme is universal and can be applied both to traction motors of a direct current, and to frequency-controlled asynchronous traction motors.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
ДАТЧИК КИСНЮ ТА ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ ТА ЧИСТОТИ ЕКОЛОГІЇ
Богомолов М.Ф., Троц А.А., Попик П.С.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Представлена розробка відноситься до вимірювальної техніки і може бути використана для отримання, а також, виміру і контролю вмісту кисню та двоокису вуглецю в газах. При отриманні, вимірі і регулюванні складу
газового середовища в салоні автомобіля та вихідних газах двигуна автомобіля [1] використовується з метою
гарантування безпечних умов водія та пасажирів, та контролю вимог щодо екології.
З метою практичного використання результатів досліджень нами був розроблений електрохімічний датчик
кисню в газових середовищах (Рис. 1.).
Підвищення точності виміру парціального тиску кис2
1
3
4
ню відбувається за рахунок створення високо стабільного
газового електроду порівняння, зниження газової проникливості стінок твердо електролітної чарунки. Похибка
виміру кисню знижується до 0,5 – 1 %. Крім того досягається температурна однорідність всіх електродів, підвищується швидкодія в режимі виміру, а також поліпшується надійність, підвищується ступінь уніфікації.
Підвищення швидкодії, надійності і мале енергопоста1 – Твердоелектролітні диски;
чання, що обумовлені конструктивним виконанням еле2 – Твердоелектролітне кільце;
3 – Електроди (Pt; Ag);
ментів датчика і їх габаритами, в сою чергу, дозволяє під4 – Високотемпературна замазка.
вищити якість контролюючого режиму і зменшити енерРис. 1. Електрохімічна чарунка
говитрати, що забезпечують працездатність датчика в температурному діапазоні (600…900 градусів С), що визначається температурним діапазоном роботи твердого
електроліту.
Конструкція датчика виконана
на базі технології виготовлення
лямбда-зонда [2]. Електрохімічний датчик (див. Рис. 2.) складається із двох твердо електролітних пробірок 1 і 2. Негазощільна
керамічна вставка 3 разом з пробірками 1 і 2 утворюють систему
капілярів. Пробірки 1, 2 утворюРис.2. Датчик кисню та двоокису вуглецю.
ють опорний газовий простір 4,
що промивається. На пробірці 1
нанесені електрод 5 і струмовідвід 6. При чому електрод 5 контактує з вимірювальним середовищем, а струмовідвід 6 з опорним
газовим простором 4. Аналогічно
на пробірці 2 виконані електрод 7
і струмовідвід 8. Струмовідвід 8
виводом 9, а струмовідвід 6 виводом 10 з’єднані з зовнішньою
електричною мережею. Пробірка
2, електрод 7 і струмовідвід 8 утРис. 3. Лабораторний зразок датчика
ворюють кулонометричну електрохімічну зону. А пробірка 1, електрод 5, струмовідвід 6 і опорний газовий простір 4 утворюють потенціометричну електрохімічну зону. Капіляри 3 з’єднані з зовнішньою атмосферою. Датчик оснащений корпусом 11,
кожухом 12 і 13. Захисний шар 14 виконано з електроізоляційного матеріалу, який притискається ущільненням
15. Для забезпечення робочої температури при необхідності датчик оснащено нагрівачем. Датчик з нагрівачем
розміщено в корпусі (на Рис.2. не показаний).
Таким чином, створено високотехнологічний датчик кисню та двоокису вуглецю з похибкою вимірювання 1,5% в широкому діапазоні вимірювальних парціальних тисків (Рис. 3.).
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СТЕНДА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
БАТАРЕЙ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Боженко А.Л., Димитров Ю.Ю., Кубов В.И.
Черноморский национальный университет им. П. Могилы, Николаев, Украина.
Река П.В.
ООО “River Solar”, Николаев, Украина, e-mail: web8097@gmail.com
Приводится описание стенда для исследования характеристики фотоэлектрических батарей в условиях естественного солнечного и искусственного освещения. Стенд позволяет в автоматическом режиме снимать вольтамперные характеристики батареи для электрической нагрузки, управляемой микроконтроллером, с одновременным контролем температуры батареи. Отмечается неожиданно низкая эффективность галогеновых ламп
накаливания в качестве источника искусственного освещения для батарей из поликристаллического кремния.
Ключевые слова: фотоэлектрические батареи, вольтамперные характеристики, искусственное освещение
DEVELOPMENT OF A STAND FOR MEASURING THE CHARACTERISTICS OF PHOTOVOLTAIC
BATTERIES UNDER NATURAL AND ARTIFICIAL ILLUMINATION
Bozhenko A.L, Dymytrov Y.Y., Kubov V.I.
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine
Rieka P.V.
“River Solar” LLC, Mykolaiv, Ukraine, e-mail: web8097@gmail.com
The article describes the stand for measuring the characteristics of photovoltaic batteries in conditions of natural solar
and artificial illumination. The microcontroller-driven stand allows to measuring the volt-ampere characteristics of a
battery for an electrical load, with simultaneously monitoring of the battery temperature in automatic mode. The results
show an unexpectedly low efficiency of halogen incandescent lamps as an artificial illumination source for polycrystalline silicon batteries.
Key words: photovoltaic batteries, volt-ampere characteristics, artificial illumination
АКТУАЛЬНОСТЬ. Для оценки энергетических характеристик солнечных фотоэлектрических батарей нужны средства объективного контроля, не привязанные к капризным условиям естественного освещения. Для этих
целей широко используются симуляторы солнечного излучения – Solar Simulator [1]. Как правило, в качестве
главного источника искусственного излучения в них используются галогеновые газоразрядные лампы высокого
давления, требующие специальных высоковольтных схем поджига, контроля тока разряда и мощной системы
охлаждения и вентиляции. Как правило, промышленные симуляторы такого типа очень дороги. В связи с этим,
целью работы была проверка возможности создания стенда для измерения характеристик фотоэлектрических
батарей с использованием широкодоступных галогеновых ламп накаливания.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД. На схеме рис.1 представлена обобщенная схема стенда для исследований характеристик солнечных батарей.

Рис.1. Обобщенная схема стенда исследований характеристик солнечных батарей.
На схеме рис.1 обозначены отдельные составляющие стенда:
- Источники излучения: Sun – естественный источник; или Lamp – искусственный источник.
- PV – исследуемая фотоэлектрическая батарея.
- Элементы контрольно-измерительной схемы: uPC system – микроконтроллерная плата на базе процессора Atmega328 с USB-интерфейсом; PC – персональный компьютер; Dummy Load – управляемая нагрузка на
базе мощного полевого транзистора с системой жидкостного (масляного) охлаждения; LPF – фильтр низких
частот для преобразования импульсного сигнала с широтной модуляцией – PWM, в аналоговое напряжение
управления транзистором; Rv1, Rv2 – делитель напряжения для измерения напряжения батареи; Ri – токовый
шунт для измерения тока батареи; T oC – цифровой термометр DS18B20 для измерения температуры батареи на
ее задней поверхности.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ. На рис.2 приведены примеры измерений зависимости тока и мощности солнечной батареи от напряжения на ее выходе в условиях естественного и искусственного освещения.
Измерения для естественного освещения – рис.2a, проводились в условиях отсутствия заметной облачности.
Оценка потока солнечной радиации для условий эксперимента осуществлялась по модели [2]. Для этих условий
плотность потока солнечной радиации по модели составила около 0.9KW/m2. Соответственно, ожидаемая мощность солнечной радиации для батареи площадью 50cm*50cm должна быть около 225W.
По результатам измерений ток короткого замыкания батареи I SC=8.7A, напряжение холостого хода
VOC=5.6V, напряжение максимальной мощности около 4.3V. Максимальная мощность около 35W. Коэффициент полезного действия – КПД, около 16%.

a) Естественное освещение
b) Искусственное освещение
Рис.2. Зависимости тока и мощности от напряжения в условиях естественного и искусственного освещения
Измерения с источником искусственного излучения – рис.2b, выполнялись в помещении. Он размещен на
квадратной площадке 50cm*50cm, и состоит из 85 равномерно распределенных галогеновых ламп накаливания,
суммарной мощностью 3.2KW, оборудованных защитным устройством плавного пуска.
Для мощности ламп в эксперименте 3.2KW, плотность потока мощности ламп составила около 13KW/m 2,
т.е. примерно в 14 раз выше, чем для солнечного излучения. При этом ток короткого замыкания батареи
ISC=10.5A, напряжение холостого хода VOC=5.7V, напряжение максимальной мощности около 4.4V. Максимальная мощность около 42W. Коэффициент полезного действия относительно мощности ламп около 1.3%.
Столь низкое значение КПД для искусственного источника излучения из галогеновых ламп накаливания
оказалось достаточно неожиданным. По теоретическим оценкам эффективность подобного источника для фотоэлектрических батарей должна быть примерно в 2 – 3 раза ниже, чем для солнца, но никак не в 10 - 14 раз.
Теоретические оценки выполнялись на основании следующих допущений:
- спектральная плотность излучения Солнца соответствует черному телу с температурой около 5800˚C;
- спектральная плотность излучения галогеновой лампы с вольфрамовой нитью накаливания соответствует черному телу с температурой 3300˚C [3];
- спектральная чувствительность фотоэлементов из поликристаллического кремния соответствует классической модели полупроводникового фото-перехода, с квантовой эффективностью пропорциональной длине
волны, с отсечкой на длинах волн более 1000nm.
Из теоретических оценок следует, что спектр лампы накаливания сдвинут в инфракрасную, область спектра.
Вполне ожидаемо, что КПД галогеновых ламп накаливания значительно уступает КПД солнечного излучения.
Но спектральная чувствительность фотоэлементов из поликристаллического кремния сдвинута в инфракрасную
область [4, 5], что должно частично компенсировать более низкую эффективность ламп накаливания. Поэтому,
мы рассчитывали на более высокие значения эффективности галогеновых ламп накаливания. Измеренная эффективность оказалась в 5 - 6 раз ниже ожидаемой.
ВЫВОДЫ. Разработан полуавтоматический стенд для измерения характеристик солнечных батарей в условиях естественного и искусственного освещения. Галогеновые лампы накаливания имеют неожиданно низкую
эффективность в качестве источника искусственного излучения для фотоэлементов из поликристаллического
кремния. Причины столь низкой эффективности требуют специальных исследований.
ЛИТЕРАТУРА
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
СИНТЕЗ КАНАЛІВ УПРАВЛІННЯ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ РОТОРА ТУРБОКОМПРЕСОРА
АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ ВЕРТОЛЬОТІВ
Владов С. І., Матусєв А. О., Яковенко І. П.
Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ
вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, 39605, Україна. E-mail: ser26101968@gmail.com
Пінчук Ю.Б.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, г. Кременчук, Україна, 39600.
У роботі здійснено синтез каналу управління частотою обертання ротора турбокомпресора системи автоматичного управління авіаційних двигунів вертольотів. Отримані результати роботи знаходять своє застосування у
багатовимірній системі автоматичного управління авіаційних двигунів вертольотів, що розроблена на базі нейромережевого регулятора.
Ключові слова: авіаційний двигун, система автоматичного управління, передавальна функція.
SYNTHESIS OF CHANNELS FOR CONTROL OF HELICOPTERS AIRCRAFT ENGINES GAS
GENERATOR R.P.M.
S. Vladov, A. Matusiev, І. Yakovenko
Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs
vul. Peremogy, 17/6, Kremenchuk, 39605, Ukraine. E-mail: ser26101968@gmail.com
Pinchuk Ju.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Ukraine, 39600. E-mail: yurkoalexe@gmail.com
The synthesis of the rotor speed control channel of gas generator r.p.m. of helicopter aircraft engines automatic control
system is carried out in the work. The obtained results find their application in the multidimensional automatic control
system of helicopters aircraft engines, developed on the basis of the neural network regulator.
Key words: aircraft engine, automatic control system, transfer function.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Процес забезпечення стабільності параметрів роботи авіаційних газотурбінних
двигунів (ГТД) вертольотів шляхом дозування подачі палива в камеру згоряння завжди була непростою науково-технічною задачею. Особливу складність становлять режими запуску та перехідні режими роботи ГТД з
урахуванням зовнішніх умов (вплив атмосферних умов та режимів польоту повітряного судна). Зважаючи на
це, для регулювання ГТД застосовуються системи автоматичного керування (САУ), що складаються з двох каналів: каналу управління частотою обертання ротора турбокомпресора nTK і каналу управління температурою
газів перед турбіною компресора TГ. У даній роботі проводиться синтез каналу керування частотою обертання
ротора турбокомпресора.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для контуру дозування палива в основну камеру згоряння каналом частоти обертання передавальна функція об'єкта управління (авіаційного ГТД вертольоту) може бути
представлена у вигляді:
A ( p)
(1)
H nG ( p ) = kn  n
;
B ( p)
T

де порядок полінома An(p) на одиницю менший від порядку B(p) (табл. 1).
Таблиця 1 – Відповідність порядку полінома від кількості валів авіаційних ГТД вертольотів
Число валів ГТД
Порядок полінома
1
0
1
2
1
2
Передавальна функція одновального ГТД (наприклад, ГТД-350) за частотою обертання ротора турбокомпресора може бути отримана відповідно до [1] у вигляді:
0,4
(2)
H nGT ( p ) =
.
0 ,5  p + 1
Тоді передавальна функція пристрою керування для каналу частоти обертання ротора турбокомпресора
представляється у вигляді:
1 B ( p)
k
(3)
Wyy n ( p ) =


.
kn An ( p ) p  C ( p )
Якщо передавальна функція бажаної системи W * ( p ) =
ізодромного регулятора Wир ( p ) =

3  ( 0 ,56  p + 1)

p  ( 0 , 02  p + 1)

3
та передавальна функція загального
p  ( 0,02  p + 1)

[2], то передавальна функція регулятора по каналу частоти

обертання ротора турбокомпресора становить:
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
1
(4)
= 2,5.
0, 4
Для надзвичайного режиму роботи передавальна функція двовального ГТД (наприклад, ТВ3-117) за частотою обертання ротора турбокомпресора може бути отримана відповідно до [6]:
0, 212  p + 1
0, 212  p + 1
(5)
H nТК GT ( p ) = 0,875 
= 0,875 
.
2
0,133  p + 0,94  p + 1
( 0,766  p + 1)  ( 0,174  p + 1)
Wn ( p ) = W1 ( p ) =

Тоді передавальна функція пристрою керування для каналу частоти обертання ротора турбокомпресора
складає:
B ( p)
1
k
(6)
Wyy n ( p ) =


.
kn
An ( p ) p  C ( p )
ТК

ТК

ТК

Якщо передавальна функція бажаної системи W * ( p ) =
ізодромного регулятора Wир ( p ) =

3  ( 0 , 766  p + 1)

3
та передавальна функція загального
p  ( 0,02  p + 1)

[2], то передавальна функція регулятора по каналу частоти

p  ( 0 , 02  p + 1)

обертання ротора турбокомпресора становить:
WnТК ( p ) = W1 ( p ) =

1
0 ,175  p + 1
0 ,175  p + 1

= 1,306 
.
0 , 766 0 , 210  p + 1
0 , 210  p + 1

(7)

Розроблена математична модель легко адаптується до багатовимірної САУ авіаційних двигунів вертольотів,
що розроблена на базі нейромережевого регулятора (рис. 1–3) [4].
(W )
(W )
G
Y
Авіаційний
E
V Нейронна U
І

–

 ij

мережа

v[k – 1]

Рисунок 1 – Структурна схема багатовимірної САУ
авіаційних ГТД вертольотів
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Рисунок 3 – Структурна схема синтезованої САУ
авіаційних ГТД вертольотів
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Рисунок 2 – Багаторежимний нейромережевий регулятор на базі персептрона
N

Наведений нейромережевий регулятор має N входів і N виходів, включаючи в себе N +  ( pi + qi ) нейронів
i =1

у вхідному шарі, σ нейронів у загальному прихованому шарі і N нейронів у вихідному шарі, зв’язки між якими
N

здійснюються за допомогою налаштовувальних (учнів) ваг Wαβ, Wβ (α = 1, 2,…, N +  ( pi + qi ) ; β = 1, 2,…, Nσ).
i =1

При цьому приймається, що динамічні властивості авіаційних ГТД вертольотів як багатовимірних об’єктів управління описуються такими диференціальними рівняннями «вхід–вихід» [4]:

(

)

 = Y( n ) , Y( n −1) ,..., Y; U( n ) , U ( n −1) ,..., U ;

(8)

де U = ( u1 ( t ) , u2 ( t ) ,..., uN ( t ) ) , Y = ( y1 ( t ) , y2 ( t ) ,..., yN ( t ) ) – відповідно вектори входів (керуючих впливів) і виходів
T

T

(керованих змінних); m і n – максимальні порядки похідних uk(i ) , ye( j ) для вхідних і вихідних змінних uk(t) і ye(t),
(m ≤ n); N – число каналів управління ГТД, тобто розмірність САУ; φ(∙) – нелінійна вектор-функція.
ВИСНОВКИ. У даній роботі розроблено математичну модель каналу управління частотою обертання ротора
турбокомпресора авіаційних ГТД вертольотів, що застосовується в бортовій САУ. Подальші дослідження задачі
модифікації САУ ГТД вертольотів у польотних режимах будуть пов’язані із синтезом каналу керування температурою газів перед турбіною компресора, а також перехресних зв’язків між каналами керування частотою обертання ротора турбокомпресора та температурою газів перед турбіною компресора.
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СТЕНД ТЕСТУВАННЯ І КАЛІБРУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ГОЛОВОК
Довженко О.П., Оникієнко Ю.О.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: dovzhenkoa@ukr.net, razrabotka@ukr.net
Дається опис розробленого та виготовленого стенду, призначеного для випробування та калібрування ультразвукових головок косметичних та медичних виробів. Наведено результати досліджень ультразвукових головок
промислових приладів.
Ключові слова: ультразвук, тестування, калібрування.
STAND OF TESTING AND CALIBRATION OF ULTRASONIC HEADS
Dovzhenko O., Onikienko Y.
National Technical University of Ukraine, Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky
Prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: dovzhenkoa@ukr.net, razrabotka@ukr.net
The description of the developed and made stand intended for testing and calibration of ultrasonic heads of cosmetic
and medical devices is given. The results of researches of ultrasonic heads of industrial devices are resulted.
Key words: ultrasound, testing, calibration.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В медицині та косметології широко використовуються ультразвукові терапевтичні апарати різного призначення. Від характеристик їх робочого органу, тобто головки, яка безпосередньо
впливає на людину, залежать такі важливі параметри як безпека пацієнта та якість лікування. Розробка ультразвукових головок (УГ) та контроль робочих характеристик їх дослідних та серійних зразків, а також їх паспортизація, потребують проведення певних досліджень. Окрім цього важливо визначити характеристики
п’єзокерамічних матеріалів, які зазвичай використовують в УГ. Розроблений і виготовлений стенд тестування і
калібрування ультразвукових головок (СТКУГ) призначений для автоматизації досліджень УГ та
п’єзоматеріалів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. СТКУГ призначений для визначення акустичних і електричних
характеристик ультразвукових головок (УГ), які застосовуються в косметологічних і медичних апаратах, а саме:
• дослідження амплітудно-частотної залежності радіаційної сили (потужності), що створюється УГ, а також
струму, що протікає через неї, від характеристик збуджуючої напруги;
• тестування, калібрування та паспортизація УГ, а також зберігання результатів випробувань у вигляді спеціальних файлів.
Вимірювання, що проводяться на СТКУГ, відповідають стандарту IEC 61161:2013.
Спрощена блок-схема СТКУГ показана на Рисунку 1.
В якості ультразвукового вимірювача потужності застосований прилад
UPM-DT-1 виробництва підприємства
Ohmic Instruments Company. Гарантований частотний діапазон цього приладу складає 0,5…10 МГц, похибка виміру +/-2мВт. Інтерфейс керування RSРисунок 1. Спрощена блок-схема СТКУГ
232. Контролер з персональним
комп’ютером взаємодіють через інтерфейс USB.
Контролер керування, підсилювач потужності та синтезатор - власних розробок та виготовлення.
Синтезатор генерує електричні сигнали різної форми (задаються контролером керування) в частотному діапазоні 0,05…50 МГц.
Підсилювач потужності (ПТ) забезпечує подачу на УГ підсиленого сигналу від синтезатора при напрузі на
УГ до +/-18 В та струмі до 3А. Амплітудно-частотна характеристика ПТ в діапазоні частот від 1 кГц до 20 МГц
має нелінійність не більше 3 дБ.
Контролер керування забезпечує роботу СТКУГ за заданим алгоритмом.
Дані вимірювань зберігаються в персональному комп’ютері та можуть бути представлені у вигляді графіків.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
На Рисунку 2 представлені амплітудно-частотні характеристики однієї з досліджуваних УГ.

Рисунок 2. Амплітудно-частотні характеристики досліджуваної УГ
ВИСНОВКИ. За допомогою розробленого і виготовленого СТКУГ з’явилась можливість проводити автоматизовані дослідження характеристик УГ та п’єзоматеріалів при одночасному збереженні даних в персональному комп’ютері для подальшого аналізу. Це надає можливість контролювати характеристики УГ як в процесі їх
розробки, так і під час практичного використання.
ЛІТЕРАТУРА
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КЕРУВАННЯ СТРІЛОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИНТЕРА З ДОПОМОГОЮ КРОКОВОГО ДВИГУНА
Кулінченко Г.В., Леонтьєв П.В, Савенко А.В., Папета А.О.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна. E-mail: georgv@ukr.net
Для побудови регулятора переміщень телескопічної стріли будівельного принтера вибрано модель крокового
двигуна у просторі станів. Результати моделювання по відпрацюванню переміщень телескопічної стріли підтвердили адекватність розробленої моделі каналу керування по висоті переміщення.
Ключові слова: кроковий двигун, телескопічна стріла, екструдер, навантаження, швидкість обертання.
ARROW CONTROL OF THE CONSTRUCTION PRINTER WITH THE AID OF THE STEPPER MOTOR
Kulinchenko H., Leontiev P., Savenko A. Papeta A.
Sumy StateUniversity, Sumy, Ukraine, E-mail: georgv@ukr.net
A model of a stepper motor in the state space was chosen to construct a regulator of the telescopic boom movements of
a construction printer. The simulation results for testing the movements of the telescopic boom confirmed the adequacy
of the developed model of the control channel for the height of movement.
Key words: stepper motor, telescopic boom, extruder, load, speed of rotation.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Впровадження іноваційоних технологічних тенденцій у будівництві характеризується зростанням зацікавленості до використання будівельних 3D принтерів. Відмінності згаданих принтерів
формуються типами і конструкціями будівель різних сфер життя і промисловості. Розробки і дослідження спеХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
ціальних видів будівельних 3D-принтерів, пов’язані з напрямками удосконалення будівельних принтерів по
параметрам мобільності, швидкості друку та просторовим методам позиціонування.
Серед переваг використання 3D-принтерів для будівництва можна зазначити зменшення витрат виробництва
та електроенергії, а також можливості легких змін конфігурації конструкції ще етапах розробки проекту при
наявності необхідного програмного забезпечення. Оскільки галузь 3D-будівництв почала інтенсивно розвиватись тільки в останньому десятиріччі, то сервісне обладнання, зокрема засоби автоматизації та інформаційні
технології для згаданої галузі розвинуті характеризуються обмеженим об’ємом досліджень і потребують сучасного рівня розвитку [1, 2].
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основним контуром керування будівельного принтера є система позиціонування, що забезпечує точне переміщення екструдера (сопла) принтера, в якому знаходиться робоча суміш. Вибір засобів автоматизації та виконавчих механізмів залежить від типів конструкції принтера,
серед яких в теперішній час найбільшу перевагу мають конструкції типу «маніпулятор – стріла». Ці переваги
полягають у мобільності встановлення, використання та транспортування. Крім того, після монтажу маніпулятора на жорсткій базі, конструкція не обмежена у просторі функціонування при переміщеннях стріли. Керування її позиціонуванням здійснюється в результаті обробки сигналів, що надходять від давачів параметрів
об’єкту.
На даному етапі досліджень розглядається контур керування переміщенням по координаті «Z», тобто по висоті локації екструдера із робочою сумішшю. Структурна схема цього контуру зображена на рис. 1.

Рис. 1 – Структурна схема моделі каналу керування по координаті «Z»
До складу схеми (рис.1) входять 3 блоки: 1– система керування, 2– блок гідроприводу та 3 –механічний
блок стріли маніпулятора. Завдання моделювання передбачають дослідження динаміки процесів, що відбуваються при переміщенні телескопічної стріли при зміні навантажень, що виникають при зміні маси екструдера в
процесі споживання будівельної суміші.
Імітація змін навантажень телескопічної стріли здійснюється з допомогою елемента навантажень блоку моделі 3. При цьому аналізуються зміни параметрів блоку гідроприводу 2. Керування режимами гідроприводу,
зокрема гідронасосу, реалізується шляхом зміни обертів електроприводу на базі крокового двигуна (КД).
Розробка системи керування КД здійснюється в результаті оцінки адекватності математичної моделі каналу
керування мехатронним модулем [3], що дозволяє сформулювати вимоги до регулятора системи з урахуванням
механічних характеристик об’єкта керування.
Аналізуючи публікації, що присвячені розбудові математичних моделей КД, можна констатувати, що досить
ефективний підхід демонструється при використанні моделі КД у просторі станів [4], що дозволяє обчислювати
керуючі впливи з урахуванням змінних навантажень на валу КД. «Момент на валу КД розраховується в залежності від поточної кутової швидкості обертання, що визначається давачем кута повороту валу КД між двома
фіксованими моментами часу і розрахованої кутової швидкості у наступні моменти часу». Відповідно до алгоритму обчислення траєкторії, момент КД обчислюється за функцією синуса за період руху між двома полюсами, що знаходяться поруч. Для оптимального керування КД при зміні навантаження можна використати квадратичний функціонал якості, який мінімізує споживання енергії керування та переміщення.

а)
б)
Рис. 2 – Схеми моделювання блоків моделі: (а) насос із запірними клапанами; (б), телескопічна стріла
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Для побудови моделі каналу керування по координаті «Z» використовувалися виходи моделі КД– «кутова
швидкість обертання» та «обертаючий момент. Блоки моделювання гідравліки та телескопічної стріли реалізовані у додатках МАТLAB/Simulink. Схеми моделювання, що відображують зв’язки параметрів каналу керування по координаті «Z», представлені на рис. 2.
Випробування моделі здійснювалося шляхом зміни уставок заданої висоти. Динаміка відпрацювання заданих значень реєструвалась осцилограмами, які представлені на рис. 3.

Рис. 3 – Осцилограми змін висоти моделі телескопічної стріли
Із осцилограм зміни заданої Hz та плинної висоти Hi видно, що крім затягування у часі, процес переміщення
супроводжується деякими коливаннями значень параметра. Використання регуляторів тиску гідронасосу, адаптивних регуляторів швидкості переміщення штоку гідроциліндрів, стабілізатора швидкості обертання КД дозволили збільшити точність позиціонування телескопічної стріли моделі та реального будівельного принтера.
Оцінка адекватності моделі та практичне випробування керуючих алгоритмів здійснювалося на дослідному зразку будівельного 3–D принтера ТОВ «Меллівора». При будівництві тестової архітектурної форми у с.м.т. Недригайлів Сумської області отримана точність позиціонування складала 2*10 –2 м.
ВИСНОВКИ. Розроблена модель каналу керування позиціонуванням стріли будівельного 3–D принтера дозволяє впровадити запропоновані методи моделювання для інших контурів керування об’єктом. Основний результат досліджень динаміки об’єкту полягає в отриманих можливостях по налаштуванню регуляторів для будь
яких виконавчих механізмів та типів двигунів, що використовуються для реалізації будівельних технологічних
процесів.
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РАДИУС ШВАРЦШИЛЬДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ЗАРЯДА И КОНФАЙНМЕНТ
Лунин Е.А., г. Херсон
ВСТУПЛЕНИЕ. Современная наука активно занимается поиском черных дыр. Если мы поместим зонд
внутрь черной дыры, мы не получим от него никакой информации. То есть все, что находится внутри черной
дыры, не может из нее вырваться. Как показано в [1, с. 405], для статической сферически симметричной массы
можно построить радиус Шварцшильда, который определит возможность образования черной дыры из конкретной массы M .

rg = 2GM c 2 ,
где G – гравитационная постоянная, с – скорость света в вакууме.
Аналогичный радиус можно построить и для статического сферически симметричного электрического заряда. Продолжая тему неинвариантности электрического заряда, предложенную автором в 2006 году в работе
[2, с. 44], в настоящем докладе показано, что этот радиус для электрического заряда, называемый в дальнейшем
радиусом Лунина, может определить сферу невозврата информации из объема конкретного электрического заряда. Иными словами, как в гравитации мы не можем получить информацию из черной дыры, так и в электричестве мы не сможем получить информацию из сферы, равномерно заполненной электрическим зарядом, ограХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
ниченной радиусом Лунина.
При рассмотрении радиуса Лунина для элементарного электрического заряда автор объясняет предел применения закона Кулона.
Проведен анализ на соответствие формулы радиуса Лунина результатам решения Рейснера-Нордстрёма и
радиусу Шварцшильда.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Целью настоящей работы является построить аналог радиуса Шварцшильда для статического сферически симметричного электрического заряда.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Записав формулу радиуса Шварцшильда, можно заметить, что в неё входят две фундаментальные константы и масса M конкретного объекта. Множитель 2 на порядке величины особо не скажется.

rg = 2GM c 2 ,

(1)

где G – гравитационная постоянная, с – скорость света.
Переходя к построению радиуса Шварцшильда для электрического заряда, можно предположить, что масса
M естественным образом перейдёт в электрический заряд e , гравитационная постоянная G перейдёт в электрическую постоянную ε0 с множителем 4π и по двум соображениям окажется в знаменателе искомой формулы.
Во-первых, гравитационная постоянная G численно равна силе, с которой взаимодействуют две единичные
массы, находящиеся на единичном расстоянии друг от друга. Записав закон Кулона, можно видеть, что электрическую постоянную ε0 нельзя представить как силу, с которой взаимодействуют два единичных заряда на
единичном расстоянии друг от друга. А вот величина 1/4πε 0 уже будет численно равна силе взаимодействия
двух единичных зарядов, находящихся на единичном расстоянии друг от друга. И, во-вторых, что видно визуально сразу, в законе всемирного тяготения и в законе Кулона эти постоянные стоят на разных структурных
позициях: G находится в числителе, а 4πε0 находится в знаменателе. Осталось понять чем можно заменить с2. И
вот здесь приходится вспомнить о константах, которые каждой массе и каждому электрическому заряду ставят
в соответствие энергию. Эйнштейн каждой массе M поставил в соответствие энергию E через коэффициент
пропорциональности с2. В работе [2, с. 44] каждому электрическому заряду автор ставит в соответствие энергию E через коэффициент пропорциональности  , называемый в дальнейшем постоянной Лунина. Постоянная Лунина  в электричестве играет ту же самую роль, что и константа с 2 в гравитации. Тогда в формуле радиуса Шварцшильда с2 можно заменить на постоянную Лунина  . Следовательно, применяя формулу (1), мы
можем записать формулу радиуса Лунина в виде
(2)
r = e (20 )
Практически ту же самую формулу для радиуса Лунина можно получить, рассмотрев энергию E электрического заряда q, находящегося в поле электрического заряда e . С одной стороны, согласно [2, с. 44] можно
записать
(3)
E = q ,

E – энергия электрического заряда q,  – постоянная Лунина.
С другой стороны, энергия покоящегося электрического заряда q, находящегося на расстоянии r от электрического заряда e , вычисляется по формуле
(4)
E = qe (40 r )
где

Приравняем выражения (2) и (3).

q = qe (40 r)

Тогда

r = e (40 )
Если взять r на сфере Шварцшильда, то r = r .

(5)

Отсюда видно, что выражение (5) с точностью до коэффициента 2 совпадает с выражением (2).
Естественно, если теоретические расчеты или эксперименты будут проводиться в условиях среды, то во
всех формулах в статье рядом с  0 будет находиться и  среды.

Зная энергию аннигиляции электрона и позитрона, в первом приближении можно посчитать величину  . А
зная  , можно посчитать и радиус Лунина электрического заряда. Для примера вычислим радиус Лунина для
электрона, который имеет почти элементарный заряд. Обозначим его re .
Сначала вычислим  . При аннигиляции электрона и позитрона выделяется энергия E ≈ 1 МэВ,
что составляет 1,6×10-13 Дж. Тогда из предложенной в работе [2, с. 44] формулы E = e
найдём  .

=E e
 = 1,6  10−13 Дж (1,6  10−19 ) к
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 = 106 Дж к
Теперь из формулы (5) можем вычислить радиус Лунина для электрона.

re = 1,6  10 −19 к 4  8,85  10 −12 м −3кг −1с 4 А2  106 м 2 кг 1с −2 к −1 )

re ≈ 10 −15 м
И размеры ядер атомов составляют как раз именно около 10 -15 м. На таком расстоянии кулоновское отталкивание протонов в ядре уже не мешает им сблизиться, и начинает проявляться сильное взаимодействие. Оказывается, что именно на расстояниях такого порядка кулонова сила становится исчезающее малой – либо сама по
себе, либо в сравнении с силами другой природы, проявляющимися на таких расстояниях. Именно на расстояниях такого порядка возникают отклонения от закона Кулона. Другими словами, вычислив радиус Лунина для
элементарного электрического заряда, мы видим, что он совпадает с пределом применения закона Кулона.
Так как размер кварков находится в пределах радиуса Лунина, то, может быть, именно поэтому невозможно
увидеть изолированный кварк, так же как в гравитации невозможно увидеть чёрную дыру, а можно увидеть
только её действие на окружающие предметы.
В завершение рассмотрим решение Рейснера-Нордстрёма, вытекающее из уравнений Эйнштейна для сферически симметричной черной дыры с электрическим зарядом, но без вращения. При решении данной задачи получено выражение квадрата радиуса Шварцшильда [3, с. 11]

r2 = e 2G (40 c 4 )

(6)

Преобразуем выражение (6) в вид, в котором будут участвовать только электрические характеристики, без
участия G и c. Заменим G на 1/(4πε0) и заменим c4 на λ2. Тогда

r2 = e 2 (16 2 02 2 )

r = e (40 )

(7)

Отсюда видно, что после такого преобразования выражение (7) полностью совпадает с полученной автором
формулой радиуса Лунина. Из этого можно заключить, что в общепринятой формуле для радиуса Шварцшильда коэффициента 2 быть не должно, т.е.

rg = GM c 2 .

Попробуем разделить выражение (6) на две части: гравитационную и электрическую. После замены G и c 2 в
выражении (6) на 1/4πε0 и  соответственно, можно сказать, что относительно его сугубо электрической части,
будет справедливо записать

r = e (40 )

А гравитационная часть выражения (6) будет представлять собой радиус Шварцшильда. Покажем это. Если
в выражении (6) дробь 1/(4πε0) заменить на G, а e заменить на M , то

rg = GM c 2 ,
что совпадает с общепринятой формулой для гравитационного радиуса с точностью до коэффициента 2.
Такое превращение результатов решения Рейснера-Нордстрёма в радиус Шварцшильда или в радиус Лунина, а также, превращение радиуса Шварцшильда в радиус Лунина и наоборот, является хорошим подтверждением истинности формулы для радиуса Лунина, находящейся в полном согласии с существующими решениями
уравнений Эйнштейна. Следовательно, можно утверждать и о справедливости формулы E = e , на основе
которой была получена формула радиуса Лунина.
ВЫВОДЫ. Получена формула радиуса Лунина, при построении которой была применена формула связи
между электрическим зарядом и энергией этого электрического заряда, предложенная автором в работе [2, с.
44]. И этот факт, по мнению автора, является ещё одним подтверждением справедливости утверждения об эквивалентности электрического заряда и энергии, высказанного автором в 2006 году в работе [2, с. 44].
В настоящей работе предлагается объяснение существования предела применения закона Кулона.
Проведен анализ на соответствие радиуса Лунина результатам решения Рейснера-Нордстрёма и радиусу
Шварцшильда, и показано, что они находятся в полном соответствии друг с другом.
Представленная работа является еще одним шагом к стандартизации физики и ее формул и к некоторому
общему подходу при решении задач из совершенно различных разделов физики. Автором был рассмотрен некоторый общий подход к решению задач из таких разделов физики как гравитация и электричество. И этот подход к решению задач возможен благодаря аналогии формул, в которые входят такие физические величины, как
масса и электрический заряд.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
МОДЕЛЮВАННЯ МІЖФАЗНОЇ МЕЖІ КОВАЛЕНТНИЙ ДІЕЛЕКТРИК – ПОЛЯРНА РІДИНА
Соловйов В., Давиденко Л.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Пров. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011, Україна. Е-mail: k23@nupp.edu.ua
Омельчук А.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.
Просп. Палладіна, 32/34, м. Київ, 03142
У рамках квантово-хімічної теорії елементарного акту неабатіотичних електрохімічних реакцій з використанням моделі сферично-симетричної ізотропної зони проведено розрахунок струмів електрохімічно-активних частинок на межі фаз «тверде тіло – електроліт» Показано, що існуючі у літературі аналоги є окремими випадками
отриманих ними результатів. Зведено значення середньої густини квантових станів у валентній зоні провідності
речовини твердотільного електрода при гетерогенному перенесенні заряду.
Ключові слова: діелектрик, провідність, полярна рідина.
MODELING OF A PLASE BOUNDARY COVALENT DIELECTRIC – THE POLAR LIQUID
V. Solov’ev, L. Davydenko
National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»
Pershotravnevyj Ave. 24, m. Poltava, 36011,Ukraine. Е-mail: k23@nupp.edu.ua
A. Omelchuk
Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of the Ukrainian National Academy of Sciences
Academician Palladin, Ave. 32/34, m. Kyiv, 03142, Ukraine.
Within the framework of the quantum-mechanical theory of elementary acts of non-adiabatic electrochemical reactions
and using the model of isotropic spherically symmetric band, he calculation of the discharge current of ions at the “solid
– electrolyte” interface is carried out. It is shown that our results generalize the analogical formulae, which are available
in the literature. The average densities of states in the valence band and the conduction band of the solid electrode in the
heterogeneous charge transfer are found.
Key words: dielectric, conductivity, polar liquid.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Квантовомеханічна теорія гетерогенного переносу заряду на міжфазній межі
«тверде тіло – полярна рідина» запропонована Левічем – Догонадзе – Кузнецовим [1] вказує на залежність
струмів обміну, які викають на межі «тверде тіло – полярна рідина», від природи твердого тіла через густину
одно електронних станів g (E ) = const . Дослідження фізико-хімічних характеристик поверхневого шару поверхні твердого тіла у розтопах дозволить відтворювати закономірності у зміні енергетичних і зарядових характеристик реакційної здатності електрохімічно активних часток у процесах відновлювання.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Г Відповідно до квантово-механічної теорії гетерогенного переносу заряду на міжфазній межі «тверде тіло – полярна рідина» густина одноелектронних станів g (E ) = const
є складною функцією, яка залежить від особливостей зонної структури твердого тіла [2]. Розглянемо питання
щодо коректності застосування даної моделі для розрахунків гетерогенних процесів на міжфазових межах «діелектрик (напівпровідник) - полярна рідина».
Проведений раніше [3], [4] розрахунок густини j катодного струму при одно електронному переносі через
зону провідності діелектрика із застосуванням вибраної моделі залежності густини електронних рівнів від енергії у вигляді:
3
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показав, що
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В цьому рівнянні:
[с] – концентрація реагенту, w
– ефективна частота флуктуацій усіх класичних ступенів вільності,
eff
k(x) – трансмісійний коефіцієнт,  – товщина реакційної області, Ес – енергія дна зони провідності на поверхні у випадку відсутності перенапруги,  – перенапруга, G (E ) = F + W − W + E − E – енергія Гіббса
P
R
F
реакції, Wp та Wk – енергії продукту реакції та реагенту в полі електрода, ЕF – енергія Фермі,  – загальна

енергія реорганізації.
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Відношення густини струму jС до j дорівнює:
jС
1  h2
= const  
j
2  2mn

3

 2  − G

 2kT  

, (2)

де jС – густина струму відповідно до моделі 𝑔(𝐸) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝜆 – загальна енергія реорганізації, 𝛥𝐺 – енергія Гіббса реакції переносу електрона.
Із (2) видно, що в загальному випадку відношення густини струму jС до j залежить як від особливостей зонної структури твердого тіла, так і фізико-хімічних характеристик структурних часток полярної рідини. Для значень вільної енергії Гіббса G , які задовольняють умові   G , з виразу (1) безпосередньо отримуємо, що
густини струмів jС та j рівні, при цьому
 4m 
const = 
 kT
 h 
.
Зміна катіон-аніонного складу полярної рідини призведе до зміни величин λ, Δс, χ, Wp , Wk і дозволить впливати на механізм взаємодії часток в об’ємній фазі полярної рідини і, відповідно, керувати швидкістю окисновідновлювальних реакцій на між фазній межі ковалентний діелектрик – полярна рідина.
ВИСНОВКИ. Проведений аналіз показує, що в загальному випадку, для розрахунку струмів обміну на міжфазових межах «діелектрик (напівпровідник) - полярна рідина» необхідно використовувати більш складні залежності закону дисперсії від енергії у відповідності до особливостей зонної структури твердого тіла. Разом з
тим, модель для густини одноелектронних станів g (E ) = const можна застосовувати для розрахунку швидкості
окисно-відновлювальних процесів на межі «діелектрик-полярна рідина» лише для вільних енергій Гіббса, що
задовольняють умові λ>>|ΔG|.
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ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АНТЕН НА ЧАСТОТАХ
ДІАПАЗОНУ 5,5 ГГц
Гладкий В.В., Кривий Ю.Ю.
ПРАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», м. Горішні Плавні
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук
Клименко Р.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук
Гарніс С., м. Лодзь, Польща
Досліджено можливість застосування антени SL12844A на частотах діапазону 5,5 ГГц в умовах кар’єру та відвалів і можливості керування зоною покриття радіосигналу зміною кута нахилу антени. Перевірено
відповідність до паспортних даних поширення променя в горизонтальній та вертикальній площині.
Ключові слова: SL12844A, SL12866A, eLTE, 5,5 ГГц.
ON THE PRACTICAL APPLICATION OF ANTENNAS
ON FREQUENCIES 5 GHz RANGE
Gladkyi V., Kryvyi Yurii
Ferrexpo Poltava Mining. c. Gorisni Plavni
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University. с. Kremenchuk
Klimenko R.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University. с. Kremenchuk
Garnys S., c. Lodz, Polska
Researched ability to use the SL12844A antenna at frequencies in the 5.5 GHz band in quarries and dumps and the ability to control the coverage area of the radio signal by changing the angle of the antenna. The compliance of the beam
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ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
propagation data in the horizontal and vertical planes was checked.
Key words: SL12844A, SL12866A, eLTE, 5,5 GHz.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для забезпечення покриття територій зони обслуговування мережі eLTE застосовуються антена SL12866A. Запропоновано для використання антену SL12844A.
Мета дослідження – визначити можливість застосування антени SL12844A в умовах зміни висоти рельєфу
та можливості керуванням зоною покриття за рахунок зміни кута нахилу антени.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Характеристики антен наведені в таблиці 1
Таблиця 1 Характеристики антен SL12866A та SL12844A
Параметр
SL12866A
SL12844A
Діапазон робочої частоти, МГц 5150 – 5850 5150 – 5850
Кофіцієнт підсилення, dBi
16±1
11±0,5
Горизонтальний промінь (±8 °) 60 °
60 °
Вертикальний промінь (±2 °)
8°
30 °
Потужність базової станції 200 мВт або 23 dBm. Висота монтажу – 6,5 м. Кут нахилу – 2 °. Дані рельєфу: зона
дослідження майже пряма, висота підйому з -30 м до +50 м (+70 м), перепад висот 100 м. Довжина зони дослідження 1700 м.

а) форма рельєфу

б) антена SL12866A

в) антена SL12844A
Рисунок 1 – Рівень сигналу RSRP (dBm) в зоні дослідження:
а) форма рельєфу; б) антена SL12866A; в) антена SL12844A
На рисунку 1 а) відображено форму рельєфу зони дослідження. Рисунок 1 б) та 1 в) результати практичних
вимірів значень RSRP програмним забезпеченням Pilot Pioneer на абонентському пристрої. RSRP (Reference
Signal Received Power) - середнє значення потужності прийнятих пілотних сигналів (Reference Signal) або рівень
сигналу з Базової Станції, вимірюється в dBm. Діапазон значень RSRP: світло-зелений >= -90 dBm, голубий від
-95 dBm до -90 dBm, синій від -100 dBm до -95 dBm, жовтий від -105 dBm до -100 dBm, червоний < -105 dBm.
Для якісної роботи абонентського обладнання, оптимальні рівні сигналу RSRP повинні бути більше чим –100
dBm. За рисунком 1, для антени SL12844A оптимальна зона роботи знаходиться в межах до 800 м, для антени
SL12866A – до 1200 м. На якість роботи обладнання, також, впливає SINR (Signal to Interference + Noise Ratio) відношення рівня корисного сигналу до рівня шуму (або просто співвідношення сигнал / шум), але складова
цього показника залежить від рівня сигналів сусідніх базових станцій, які працюють на такій самій частоті, що
й досліджувана базова станція.
Результати дослідження вертикального та горизонтального променя антени SL12844A відображаються на
рисунку 2.
Рисунок 2 а) демонструє форму рельєфу до точки 2 на рисунку 2 б). На рисунку 2 б) точками 1, 2, 3 позначені крайні позиції вертикального та горизонтального променя в даному дослідженні з достатнім рівнем сигналу. Дані точки могли бути в більш крайніх положеннях, але геометрія рельєфу перешкоджала прямій видимості
сигналу від досліджуваної антени. За такої ситуації значення вимірів променю в горизонтальній та вертикальній площині наступні: азимут в точці 1 = 270º, відстань до 350 м; кут нахилу в точці 2 = 15 º, відстань 250 м;
азимут в точці 3 = 202 º, відстань 1050 м. Розкрив променя в горизонтальній площині становить 68º, в вертикаХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ҐЕНЕРУВАННЯ, ІНДИКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ
ТЕХНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
льній площині відносно горизонту 15º, що є в межах паспортних даних.

а) форма рельєфу
0

2

1

3

Рисунок 1 – Рівень сигналу RSRP (dBm) в зоні дослідження:
а) форма рельєфу; б) Рівень RSRP антени SL12844A
ВИСНОВОК. Антену SL12844A в умовах зміни висоти рельєфу оптимально використовувати на відстанях
до 700 метрів, з урахуванням якості сигналу SINR. Можливість керуванням зоною покриття в умовах кар’єру за
рахунок зміни кута нахилу антени не можлива. Дану антену SL12844A, рекомендується застосовувати в крайніх
зонах роботи мобільної мережі або за відсутності в напрямку випромінювання зон з аналогічною частотою сигналу на відстанях понад 3 км.
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КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА
ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ
Антонова О.І., Бурковська Л.Р., Брик К.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: antonovaei@ukr.net
Усім пацієнтам було призначено реабілітаційні заходи, а саме спеціальні вправи кінезіотерапії (рухова гімнастика), сегментарно-рефлекторний масаж, синглетно-киснева терапія, дієтотерапія, алеж пацієнти основної групи відвідували поліклініку 6 разів на тиждень, виконували всі призначення реабілітолога та відвідували сімейного лікаря. Пацієнти контрольної досліджуваної групи проходили курс реабілітаційних заходів не в повному
обсязі (двічі або тричі на тиждень) тому, що не мали змогу відвідувати поліклініку кожень день за браком часу.
Було експериментально доведено, що при виконанні програми реабілітації основної групи в повному обсязі,
показники збільшуються на 42 % (p<0,001), що стає вагомим доказом її ефективності.
Ключові слова: виразкова хвороба, рухова гімнастика, сегментарно-рефлекторний масаж, синглетно-киснева
терапія, дієтотерапія
COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS WITH PEPTIC ULCER AND DUODENUM
IN THE CLINIC STAGE
Antonova O., Burkovskaya L., Brick K.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: antonovaei@ukr.net.
For all patients, rehabilitation measures were appointed, namely special exercises for kinesiotherapy (motor gymnastics), segmental-reflex massage, singlet-oxygen therapy, diet therapy, allez patients of the main group visited the clinic
6 times a week, performed all the appointment of a rehabilitologist and visited a family doctor. Patients of the control
group took place a course of rehabilitation measures not in full (twice or three times a week) because they were not able
to visit the cryclinic of the day after the lack of time. It has been experimentally proved that in the implementation of
the program of rehabilitation of the main group in full, indicators increase by 42% (P <0.001), which becomes a significant proof of its efficiency.
Key words: Peptic ulcer, motor gymnastics, segmental-reflex massage, singlet-oxygen therapy, diet therapy
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Виразкова хвороба залишається однією із важливих проблем сучасної медицини. На неї страждають 6,0-10,0 % населення розвинених країн, а смертність коливається від 6 до 9,7 на 100 тис.
населення. Для України характерною є висока захворюваність та частота рецидивування (20-25 %), в порівнянні
із європейськими країнами. Щорічно вперше вона діагностується у 70 тис. осіб, при цьому кожен другий лікується в стаціонарі. [2; 3].
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У дослідженні прийняли участь 20 пацієнтів, які перебували
під диспансерним наглядом у сімейного лікаря після виписки із лікарні. Вони були розподілені на дві групи,
експериментальну та основну (по 10 осіб у кожній). Усім пацієнтам було призначено реабілітаційні заходи, а
саме спеціальні вправи кінезіотерапії (рухова гімнастика), сегментарно-рефлекторний масаж, синглетнокиснева терапія, дієтотерапія [1].
Відмінності між групами заключалися у тому, що пацієнти основної групи відвідували поліклініку 6 разів на
тиждень, виконували всі призначення реабілітолога та відвідували сімейного лікаря. Пацієнти контрольної досліджуваної групи проходили курс реабілітаційних заходів не в повному обсязі (двічі або тричі на тиждень) тому, що не мали змогу відвідувати поліклініку кожень день за браком часу.
Для оцінки ефективності реабілітаційних заходів на другому, поліклінічному етапі реабілітації вивчалися
статистичні показники, а саме: тривалість періоду між черговими госпіталізаціями (ТПМГ), тривалість перебування в стаціонарі, або тривалість госпіталізації (ТГ), кратність госпіталізацій (КГ), середня тривалість періодів
між черговими госпіталізаціями (СТПМГ), середня тривалість госпіталізації (СТГ) в розрізі призначення індивідуальної програми реабілітації пацієнтам з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки з використанням центильного методу, а саме класичних центилів 10, 25, 50 (Медіана), 75, 90 [1].
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Таблиця 1 – Динаміка статистичних показників контрольної та основної груп
Ознаки
Середнє
10 %
25 %
Медіана
75 %
Контрольна група (індивідуальна програма реабілітації не в повному обсязі)
ТПМГ (дні)
360
98
316
365
408
ТГ (дні)
12
7
10
12
14
КГ (рази)
2,06
2,00
2,00
2,00
2,00
СТПМГ(дні)
347
88
310
362
403
СТГ (дні)
11
7
10
12
13
Основна група (індивідуальна програма реабілітації в повному обсязі)
ТПМГ (дні)
479
266
339
395
ТГ (дні)
15
8
10
12
КГ (рази)
3,25
3,00
3,00
3,00
СТПМГ(дні)
410
223
315
369
СТГ (дні)
11
7
9
11

536
14
3,00
431
13

90%
451
15
2,00
451
14
882
21
3,00
685
14

Основним критерієм ефективності призначення індивідуальної програми реабілітації пацієнтів з виразковою
хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки на поліклінічному етапі обрано тривалість періоду між черговими
госпіталізаціями. Фактично, ТПМГ є еквівалентом ризику повторної госпіталізації, і якщо виникає потреба в
ній, в умовах того ж відділення з приводу основного захворювання, то це свідчить про недосконалість, недоліки
проведення послідовних етапів реабілітації. Отже, передбачається, що у разі ефективності програми зменшиться ризик повторної госпіталізації, тобто збільшиться ТПМГ.
За результатами дескриптивного аналізу розподілів медіанне значення сумарної ТПМГ у основній групі (395
днів) перевищувало таке в контрольній (365 днів), середні значення ще більше відрізнялись (479 днів і 360 днів
відповідно у основній і контрольній когортах). Встановлено, що середня тривалість між періодами чергових
госпіталізацій зменшилась на 49 днів, а їх кратність в 1,5 рази [1].
ВИСНОВОК. Очікувані значення сумарної ТПМГ при виконанні програми реабілітації основної групи в повному обсязі збільшуються на 42 % (p<0,001), що стає вагомим доказом її ефективності.
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INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF MAKING A FUNCTIONAL COTTAGE CHEESE DESSERT
WITH THE ADDITION OF VEGETABLE RAW MATERIALS
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стан харчування є одним з найважливіших факторів, що визначають здоров’я
людини. Продукти харчування повинні задовольняти потреби людини в основних поживних речовинах і енергії, а також виконувати профілактичні та лікувальні функції, тому проблема здорового харчування дуже актуальна в сучасному суспільстві. До найбільш поширених функціональних продуктів відносяться в першу чергу
кисломолочні продукти. Нові варіанти функціональних кисломолочних продуктів базуються на введенні в них
різних видів натуральної сировини.
В Україні все більшої популярності набувають молочні продукти десертного призначення. Молочні десерти
‒ це молочні продукти виготовлені з додаванням цукру або інших підсолоджувачів, харчових добавок, стабілізаторів, наповнювачів та мають густу нетекучу консистенцію. Вони мають добрі споживчі властивості, високу
харчову і біологічну цінність [1].
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Метою роботи є дослідження можливості виготовлення сиркового десерту з додаванням натуральної сировини рослинного походження із профілактично-лікувальними та дієтичними властивостями.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ. Основною сировиною для виготовлення сиркового десерту є молоко,
що відповідає ДСТУ 3662:2018 [2]. За ДСТУ 4554:2006 виготовлено сир, який використано для виготовлення
зразків сиркового десерту, ДСТУ 4503:2005 [3–4]. У біотехнології виготовлення сиру здійснювалися такі процеси: пастеризація молока, нормалізація суміші за жирністю з урахуванням масової частки жиру, внесення заквашувального препарату прямого внесення, відстоювання, формування сирного зерна, відділення сироватки
[2, 3]. Як стабілізатор, який найчастіше використовують при виготовленні сиркових десертів використовували
Е 1442 – це гідроксипропілен крохмалю фосфат, а інакше – модифікований крохмаль. Він не належить до геномодифікованих продуктів і не змінює структуру ДНК, а отже, не шкідливий для організму [5].
Як сировину рослинного походження для сиркового десерту використовували шипшину лікарську (Rosa
canina L.), мелісу лікарську (Melissa officinalis L.) і васильок духмяний (базилік) (Ocimum basilicum L.).
Настій із плодів шипшини виявляє антисклеротичну і протизапальну дію, активізує ферментні системи та
окисно-відновні процеси в організмі, сприяє усуненню дефіциту вітаміну С, нормалізує вуглеводний обмін, посилює синтез гормонів і регенерацію тканин, стимулює опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища, посилює секрецію жовчі, збільшує діурез, зменшує ламкість і проникність капілярів. Також
до її складу входять вітаміни Р, А, В2, К і Е, ефірні олії, лимонна кислота, яблучна, дубильні речовини і пектини. Крім того, шипшина містить такі елементи, як Fe, Na, Mg, Cu, Ca, Mn, К і P. Її плоди багаті фітонцидами [6,
7].
Настої з листя меліси лікарської мають сильний седативний ефект, який особливо відчутний для людей старшого віку. Завдяки застосуванню цієї рослини можна замінити багато седативних синтетичних препаратів або
принаймні частково їх замінити [6, 7].
Настій васильків справжніх виявляє антиспазматичну дію при хронiчному бронхiтi з виявом бронхоспазмiв
(кашель, кашлюк), долає болі при метеоризмi та посилює серцеву діяльність при захворюванні міокарда. Базилік відомий і як лікарська рослина. Він має протисудомну, антисептичну, спазмолітичну, протизапальну та болегамуючу дію. До його складу входить камфора, яка збуджує центральну нервову систему й активізує роботу
серця. Настій Ocimum basilicum L. знімає спазмолітичні стани, корисний під час здуття живота, метеоризму тощо. Також базилік є джерелом ефірної олії, евгенолу та камфори. У складі базиліка містяться вітаміни A, B 3, B4,
В9, C, E, K. Рослина багата К, Ca, Mg, Na і P, а також Fe, Mn, Cu і Zn [6].
На ринку України є декілька виробників сиркових десертів, але всі вони використовують фруктово-ягідні
джеми або наповнювачі [8, 9].
Виготовлено зразки сиркового десерту та проведено органолептичний аналіз. Встановлено наступні показники, що відповідають ДСТУ [4]:
‒ консистенція та зовнішній вигляд – однорідна, ніжна в міру щільна;
‒ смак та запах – характерний кисломолочний, в міру солодкий, з присмаком шипшини, меліси й базиліку;
‒ колір – білий з кремовим відтінком.
ВИСНОВКИ. Встановлено можливості виготовлення нового виду сиркового десерту з додаванням рослинної сировини. Уперше запропонований даний вид наповнювача в сирковому десерті, що містить в собі шипшину лікарську (Rosa canina L.), мелісу лікарську (Melissa officinalis L.) і васильок духмяний (базилік) (Ocimum
basilicum L.). Отримано зразки нового функціонального лікувально-профілактичного виду сиркового десерту.
Даний продукт призначений для використання його людьми середнього та похилого віку. Речовини, що входитимуть до складу десерту стабілізують травлення, усувають застій рідини в міжклітинному просторі, підвищують опірність організму до зовнішніх збудників, зменшують проникність та ламкість судин, приймають участь
у вуглеводному та мінеральному обміні. Меліса має заспокійливу дію на нервову систему, особливо у людей
похилого віку. Завдяки додаванню васильків десерт набуває противірусних і протигрибкових властивостей.
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МОЖЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМИ ОРА ЗАСОБАМИ ЛФК
І БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА БУБНОВСЬКОГО
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Описуються результати дослідження, присвяченого реабілітації людей з порушеннями опорно - рухового апарату. Розглядаються можливості використання багатофункціонального тренажера Бубновського в процесі занять лікувальною фізичною культурою. Вивчається суб'єктивна оцінка самопочуття жінок.
Ключові слова: реабілітація, багатофункціональний тренажер Бубновського, жіноче самопочуття, заняття
лікувальною фізкультурою.
OPPORTUNITIES FOR PHYSICAL REHABILITATION OF WOMEN WITH MUSCULOSKELETAL
DISORDERS BY PHYSICAL THERAPY AND BUBNOVSKY'S MULTIFUNCTIONAL SIMULATOR
Kushch O.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, E-mail: akushch2005@gmail.com
This article describes the results of a study on the rehabilitation of people with disorders of the musculoskeletal system.
The possibilities of using a multifunctional Bubnovsky simulator in the process of practicing therapeutic physical culture are considered. Is being studied the subjective assessment of women's well-being.
Key words: rehabilitation, multifunctional Bubnovsky simulator, women's well-being, practicing therapeutic physical
culture.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ. Сьогодні все більше уваги в суспільстві приділяється можливостям фізичної реабілітації людей з різними відхиленнями в стані здоров’я. Люди з порушеннями опорно - рухового
апарату, звичайно, також не є винятком. В реабілітаційній практиці гостро постає питання повернення людини
до нормальної життєдіяльності, адаптації її в суспільстві, створенні можливостей для повноцінної реалізації.
Серед великого кола фахівців, що займаються вирішенням подібних завдань, значну роль відіграють фахівці в
області адаптивної фізичної і лікувальної фізичної культури (ЛФК) [5]. Засоби фізичної реабілітації широко
застосовують у соціальній та професійній реабілітації, де основними є: лікувальна фізична культура, масаж,
механотерапія та інші. Спеціально для людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, розроблений
багатофункціональний тренажер Бубновського (БТБ). Він дозволяє зміцнити м’язовий корсет, позбутися болю в
хребті, а також запобігає появі міжхребцевої грижі.
Метою нашого дослідження стало вивчення суб’єктивної оцінки самопочуття жінок, які мають шийний/грудний/поперековий остеохондроз і оцінка силової витривалості м’язів і гнучкості хребта у цих пацієнтів.
Об’єктом дослідження було визначено заняття лікувальною фізичною культурою з використанням багатофункціонального тренажера Бубновського для жінок з порушеннями опорно - рухового апарату.
Предметом дослідження було визначено засоби і методи лікувальної фізичної культури з використанням багатофункціонального тренажера Бубновського осіб з порушеннями опорно-рухового апарату.
Для досягнення мети дослідження нами були використані такі методи, як аналіз літературних джерел по
темі дослідження; аналіз медичних карт, тестування фізичних здібностей; методи математичної статистики.
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідження проводилося на базі фізіотерапевтичного
відділення Кременчуцької лікарні відновлювального лікування з вересня 2019 р по грудень 2020 р. В ході дослідження було обстежено 30 жінок, де середній вік склав 39,4 років. які страждають остеохондрозом шийного,
грудного і поперекового відділу хребта (діагноз підтверджений лікарем-неврологом).
Тестування фізичних здібностей пацієнтів проходило з використанням наступних вправ:
1. Вихідне положення (В.П.) лежачи на спині. Пацієнту пропонується сісти на кушетці без допомоги рук.
Лікар спостерігає за рухами пацієнта. Враховувалася кількість можливих разів до появи стомлення.
2. Утримання ніг (кут 45%). В.В.П. упор, сидячи ззаду, враховувався час в сек.
3. Дослідження функції розгиначів спини (паравертебральних м’язів). У В.П. лежачи на животі з кистями
на потилиці хворий піднімає голову і плечі над кушеткою, тоді як лікар фіксує таз і ноги до кушетки, враховувався час в сек.
4. В. П. сидячи, нахил вперед. Враховується в см.
Остеохондроз-захворювання хребта, де характерною особливістю є дегенеративно-дистрофічне ураження
міжхребцевих дисків, а також і самих тканин хребців. Головним симптомом остеохондрозу є біль в шиї або
спині. Серед інших симптомів виділяють-атрофії м’язів, порушення чутливості, порушення в роботі внутрішніх
органів. Залежно від локалізації патологічного процесу розрізняють - шийний, грудний і поперековий остеохондроз.
Головним фактором, або причиною, яка призводить до розвитку остеохондрозу, є нерівномірний розподіл
навантаження на хребет, який може бути результатом носіння в одній руці або на плечі важких предметів
(наприклад – сумки, рюкзака), тривале перебування в сидячому положенні в неправильній позі, нічний відпочинок на нерівному матраці або подушці. При цьому додатковими факторами можуть бути малорухливий
спосіб життя, ожиріння, травми і плоскостопість.
Нами був зібраний докладний анамнез зі слів пацієнтів, що відображає їх проблеми у здоров’ї. В таблиці 1
(див. нижче) представлені результати суб’єктивної оцінки за критеріями опитування жінок, що приймали
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участь у експерименті.
Таблиця 1 – Суб’єктивна оцінка самопочуття жінок, що приймали участь у експерименті
Симптоми самопочуття
Відсоток жінок, що підтвердили наявність даних симптомів
1. Біль у ШВ/ГВ/ПВ
95%
2. Обмеження рухливості
89%
3. Набряки
35%
4. Знижений тонус м’язів
85%
5. Порушення чутливості
75%
6. Головний біль
69%
Дані, наведені у таблиці, свідчать про те, що основними скаргами жінок є дискомфорт і біль в спині або шиї.
Сила болю, і інші супутні ознаки даного захворювання залежать від ступеня (стадії) остеохондрозу. Виявлена
нами суб’єктивна оцінка самопочуття жінок свідчить про патологію міжхребцевих дисків, хребців.
Нами далі була проведена оцінка силової витривалості м’язів і гнучкості хребта. Дане дослідження було
проведено з використанням загальновідомих тестів: Тест Адамса, Гіперекстензійний тест та проб. У таблиці 2
представлені результати проведеного нами дослідження.
Таблиця 2 – Результати оцінки силової витривалості м’язів і гнучкості хребта у жінок з діагнозом
«остеохондроз»
Середні показники пацієтів в ході проходження
Тест, проба
курсу ЛФК
На початку

На прикінці

1. Гіперекстензійний тест - Лежачи на животі з
кистями на потилиці хворий піднімає голову і
плечі над кушеткою, утримання, сек

25±2,7

35±2,5

2. Тест Адамса - Нахил вперед, сидячи, см

2,3±1,2

3,3±1,1

3. Проба руху - Сісти на кушетці без допомоги рук,
раз
4. Проба утримання- Утримання ніг (кут 45%)
В в. п. упор сидячи ззаду, сек

6±2,3
45±4,5

8±2,1
50±4,3

Як видно з таблиці 2 (див. вище), на початку експерименту найнижчий результат нами відзначений в тесті,
що оцінює гнучкість хребта. При цьому відомо, що хребет являє собою систему хребців, між якими є міжхребцеві диски, що складаються з розташованого в центрі драглистого ядра, який і надає пружність, і навколишнього
його міцного фіброзного кільця. При ходьбі або бігу вони служать амортизаторами. При остеохондрозі порушується передача нервових імпульсів, з часом в хребті розвиваються дистрофічні, а пізніше і незворотні (дегенеративні) зміни: звужуються міжхребцеві отвори, подразнюючи або здавлюючи нерви, що виходять з них, при
цьому порушуючи іннервацію певних органів. Також ми спостерігали низькі результати виконання тестів, що
оцінюють силову витривалість м’язів, нами відзначено ослаблення м’язів спини.
На підставі результатів суб’єктивної самооцінки і тестування, нами було розраховано рекомендовані навантаження на кожному тренажері на всіх етапах програми, складено індивідуальний графік тренувань (вага, число
і швидкість повторень і підходів, комплекс вправ на розтяжку, аеробні навантаження, плавання, масаж і лікувальна гімнастика) [2]. Кожне тренування складається з аеробних навантажень, занять на БТБ і комплексу
вправ, пов’язаних з динамічними навантаженнями на м’язи хребта, на розтяжку, плавання, масаж і лікувальну
гімнастику [1,3]. Відзначимо, що за методикою Бубновського курс розрахований на 36 занять з можливою
зміною інтенсивності в залежності від клінічної картини, по 2-3 рази на тиждень.
На прикінці дослідження ми виявили позитивну динаміку у пацієнтів (див. вище таб.2). Результати дослідження підтвердили можливість використання методики Бубновського в комплексній реабілітації жінок з
порушеннями опорно - рухового апарату (остеохондроз відділів хребта). Вправи з використанням БТБ сприяють нормалізації силової витривалості м’язів тулуба, також в поєднанні з регулярно виконуваними силовими,
аеробними вправами забезпечують нормальне функціонування м’язів тулуба, запобігають спазматичним симптомам глибоких м’язів спини. В ході виконання вправ підтримується нормальна функціональна м’язова напруга
міофасциальних структур і тим самим блокується несприятливий їх вплив на міжхребцеві диски і суглоби, у
підсумку чого істотно обмежується дія патогенетичних механізмів больового синдрому, що підтверджується
дослідженнями інших авторів [4].
Завдяки підвищенню силової витривалості м’язів тулуба і гнучкості хребта збільшуються рухові можливості
пацієнтів, що сприятливо позначається на тонусі глибокої мускулатури хребта, перешкоджаючи її спазмів, що,
в свою чергу, дає позитивний стимул для поліпшення психоемоційного стану пацієнта.
ВИСНОВКИ. Окрім медикаментозного лікування остеохондрозу, існують альтернативні методи корекції. До
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таких способів зниження клінічних проявів захворювань і відновлення функцій даних органів відноситься метод Бубновського. Він дозволяє проводити фізичну реабілітацію з використанням індивідуально підібраного
комплексу заходів, створення сприятливих умов, в яких організм самостійно справляється з негативними процесами.
Комплекс реабілітаційних заходів, спрямований на поліпшення і відновлення функцій ОРА при остеохондрозі шийного, грудного і поперекового відділу хребта включає фізичні вправи на БТБ, механотерапію, ходьбу
на кардіотренажері, лікувальне плавання, масаж. В умовах лікарні нами було розроблено курс ЛФК (по 1 час 20
хв 3 рази на тиждень). В нього увійшли: ходьба на тренажері (по 10 хв 3 рази на тиждень), лікувальне плавання
(по 45 хв 2 рази на тиждень), масаж (по 20 хв 3 рази на тиждень). Також включили заняття на тренажерах БТБ
(по 60 хв 3 рази на тиждень). Тривалість курсу-3 місяці (36 занять). В результаті застосування реабілітаційної
програми на БТБ можна поліпшити стан м’язів, хребта, знизити негативні прояви остеохондрозу і оздоровити
організм в цілому.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бубновский С.М. Природа разумного тела, или как избавиться от остеохондроза / Руководство для тех,
кто не хочет стареть. - М.: ДПК, 1997. 72 с.
2. Бубновский С.М. Практическое руководство по кинезитерапии. - М.: Наука, 2000. 240 с.
3. Бубновский С.М. Руководство по кинезитерапии. Лечение боли в спине и грыж позвоночника. Изд. 2-е,
дополн.: М., 2004 - 112 с.
4. Верхало Ю. Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации инвалидов. – М.: Советский спорт, 2004.
5. Кущ О.С., Фатахова Д. В. Застосування вправ силового спрямування у комплексній реабілітації хворих на
остеоартроз / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки та техніки в умовах інтеграції України в Європейський наукововиробничий простір» у м. Кременчук, 14-15 травня, 2019 р. Кременчук, ДП «УкрНДІВ», 2019. С.129–131. URL:
http://www.krcci.pl.ua/uploads/files/science-conf-2019/collection-2019.pdf.
АНТИМІКРОБНЕ ПОКРИТТЯ З НАНООКСИДОМ МЕТАЛУ
Макєєва І. С., Смілянець Д. Ю.
Київський Національний Університет Технологій та Дизайну
вул. Немировича-Данченко, 2, Київ, 01011, Україна, e-mail: makeeva05@yahoo.com
Покриття з нанорозмірними оксидами металів виявляють високу ефективність проти резистентних бактерій за
рахунок пригнічення життєдіяльності збудника інфекції у результаті уповільнення специфічного для мікроорганізмів метаболічного процесу. В роботі синтезовано нанооксид титану, одержано покриття на його основі та
досліджено дію ультрафіолетового випромінювання на концентрацію життєздатних клітин на поверхні покриття.
Ключові слова: нанооксид металу, бактерія, фотокаталіз
ANTIMICROBIAL COATINGS WITH NANOPARTICLES OF METAL OXIDES
Makyeyeva I., Smilyanets D.
Kyiv National University of Technology and Design, Nemirovich-Danchenko Street 2, Kyiv 010011, Ukraine
Coatings with nanosized metal oxides are highly effective against resistant bacteria by inhibiting the activity of the
pathogen as a result of slowing down the metabolic process specific to microorganisms. Titanium nanooxide was
synthesized, a coating based on it was obtained, and the effect of ultraviolet radiation on the concentration of viable
cells on its surface was investigated.
Key words: metal nanooxide, bacteria, photocatalysis
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В якості інертної фази для покрить використовуються нанорозмірні оксиди металів. Останні мають широке застосування завдяки своїм фізико-хімічним та нетоксичним властивостям [1].
Покриття з такими наночастинками виявляють високу ефективність проти резистентних бактерій за рахунок
пригнічення життєдіяльності збудника інфекції у результаті уповільнення специфічного для мікроорганізмів
метаболічного процесу. Наприклад, нанорозмірні оксиди міді, цинку, нікелю, титану, магнію, кальцію [2] були
продемонстровані для отримання протимікробних та фотокаталітичних властивостей [3]. Фотокаталітичні властивості наночасток оксидів металів, також є важливими для очищення стічних вод та для зниження забруднення навколишнього середовища.
На основі оцінювання діркової зони Cu2O (2,2 эВ) и CuO (1,7 эВ), обидва оксиди мають здатність до
поглинання світла у видимій області, рис. 1.
NiO при фотокаталізі створює H2O2, O2, HO2*. Ці ОН - групи, які утворюються у наночастинках NiO використовують для розкладу барвника при очищенні води після виробництва [4].
TiO2 з дефектами на поверхні збільшує фотокаталітичний рух. Такі унікальні властивості цього оксиду застосовуються для розкладу органічних забруднень та інгібіторів, які модифікують мікроорганізми. Широке використання TiO2 базується на його ефективній фотокаталітичній активності та великій хімічній стабільності.
Найвищу фотокаталітичну активність мають частки TiO2 з розміром від 10 до 50 нм.
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Метою роботи був синтез нанорозмірного оксиду металу, одержання покриття на його основі та дослідження його антибактеріальних властивостей.
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Нанорозмірні оксиди металів синтезуються різними методами. Відомі хімічне осадження, золь-гель, гідротермальний, мікрохвильовий, ультразвуковий методи та біосинтез [4]. Діоксид титану одержували окисненням металічного порошку титану. Для окиснення титану використовували нітрати калію і натрію. Загальна схема процесу окиснення
титану має вигляд:
Ti + 2MeNO3 = TiO2 + 2MeNO2 (Me = K, Na)
Рисунок 1- Схема фотокаталізу наноДля проходження цієї реакції активували поверхню титану.
розмірного Cu2O
Одержаний зразок мав білий колір, злегка жовтуватий та представляв суміш двох поліморфних модифікацій ТiO2 анатазу та рутилу, які мають розміри частинок 30–50 нм, що видно на мікрофотографії (рис. 2) і підтверджується розрахунковими величинами за методом Дебая-Шеррера.
Присутність диоксиду титану у покритті значно зменшувало кількість бактеріальних колоній на поверхні зразків. Оцінку антибактеріальної активності проводили по показнику K [5]:
K = 100 Х (Сконт - Собр)/Сконт,
де Cконт – концентрація клітин після інкубування на контрольному
зразку (КОЕ/мл); Собр − концентрація клітин після інкубування на
Рисунок 2 - Мікрофотографія синтезозразку, який досліджується (КОЕ/мл).
ваного зразка ТiO2
Концентрація життєздатних бактерій S. aureus на поверхні зразків при обробці УФ опромінюванням інтенсивністю 0.01 мВ/м 2 протягом 1 години зменшується від 130 до 70
КОЕ/мл (табл. 1).
Таблиця 1 - Концентрація життєздатних клітин Staphylococcusaureus на поверхні зразків
(Вихідна концентрація: 5.6∙105 КОЕ/мл)
При опромінюванні
Концентрація TiO2 в
покрить, які отримані з
електроліті, г/дм3,
Концентрація
Умови досліду
К, %
електроліту з 1 г/дм3 дипри осадженні пок(КОЕ/мл)
оксиду титану кількість
риття
клітин зменшується від
0
1.3·102
−
100 КОЕ/мл до 20
КОЕ/мл. Це вказує на
1
Без обробки УФ
2
1.0·10
23.08
наявність антибактеріа2
льної дії диоксиду тита1
9.0·10
30.76
ну, особливо при дії УФ.
0
Після обробки
7.0·101
−
Для зразків, отриманих у
УФ опроміню1
електролітах з 2 г/дм3
ванням
2.0·101
71.43
диоксиду титану антиба(I0.01мВт/см2, 1
2
ктеріальний ефект збіль1
година)
3.0·10
57.14
шується у 1.5 рази у порівнянні з контрольним зразком. Антибактеріальна активність зразків по відношенню до тест-бактерій при інкубації протягом 4 та 12 годин збільшується з підвищенням вмісту диоксиду титану у покритті як для S. aureus,
так і для E. coli.
ВИСНОВОК. Показано, що покриття з нанооксидом титану характеризується високою біоцидною активністю по відношенню до бактерій S. aureus та E. Coli.
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ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СМУЗІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
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вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: ludamanenko@gmail.com
Ключові слова: біотехнологія, сироватка, йогурт, топінамбур, смузі.
OBTAINING A FUNCTIONAL SMOOTHIE USING SECONDARY RAW MATERIALS
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В Україні налічується безліч підприємств харчової промисловості, в результаті
діяльності яких утворюються стічні води. Одним із джерел забруднення навколишнього середовища є стічні
води молокопереробних заводів. Найбільша частка в них припадає на молочну сироватку. Молочна сироватка –
рідина, що залишається після згортання і проціджування молока під дією молочної кислоти, яка утворюється
мікроорганізмами або як результат впливу протеолітичних ферментів. Найбільш універсальним способом утилізації молочної сироватки є її переробка, а саме, виготовлення нового корисного молочного продукту. Серед
продуктів, які виготовлені з використанням вторинної сировини виробниками пропонуються коктейлі, різноманітні напої, квас. Аналіз літературних джерел показав, що на основі молочної сироватки виготовлено напій із
застосуванням рослинної сировини [1]. Виробництво функціонально-дієтичного смузі є одним із найперспективніших серед вже існуючих продуктів зі збагаченим та збалансованим складом. Смузі призначений для споживання мешканцями міста − дітьми, молоддю, людьми похилого віку, імунна система яких ослаблена.
Метою роботи є розробка біоТаблиця 1 − Компоненти, які входять до складу продукту та їх функтехнології виготовлення смузі −
ції
функціонального харчового продуНазва компокту з використанням молочної сиФункція
Сировина
ненту
роватки як вторинної сировини,
Фолієва кисСироватка, топінамйогурту та рослинних компонентів.
Вироблення еритроцитів
лота
бур
Як основну сировину при розПідвищує здатність головного
робці нового молочного продукту
Фосфор
Топінамбур
мозку до концентрації уваги
− смузі запропоновано молочну
Енергетична, захисна, запасироватку, яку широко застосовуВуглеводи
Злакові
саюча
ють у кулінарії. Завдяки багатому
Йогурт,
сироватка,
складу її також використовують
Вітамін С
Імунна
топінамбур
для профілактики різних захворюЗабезпечення роботи щитовивань. Окрім основної сировини, до
Йод
Йогурт, топінамбур
дної залози
складу продукту входить додаткова
Біфідобактерії Захисна, синтетична, травна
Йогурт
− злакові, сік топінамбура, йогурт
білий [2].
Молочнокислі
Синтез кислот
Йогурт
Йогурт – це один з компонентів
бактерії
смузі.
В основу йогурту входить
ПропіновокисСинтез вітаміну В12
Йогурт
незбиране молоко і закваска з різлі бактерії
них пробіотиків − молочнокислих,
пропіновокислих та біфідобактерій [2]. Компоненти, що входять до складу продукту, та їх функції наведено у
таблиці 1.
Другим не менш цінним компонентом смузі є
Таблиця 2 − Органолептичні показники отриманого насік
Helianthus tuberosus (топінамбур, земляна групою смузі
ша). За рахунок значної кількості харчових волокон
Показник
Характеристика
земляна груша сприятливо впливає на шлунковоКонсистенція та
Однорідна зі шматочками злакокишковий тракт. Вміст вітаміну С, а також корисзовнішній вигляд
вих
них кислот робить топінамбур природним імуномоКолір
Білий з кремовим відтінком
дулятором. У коренеплоді міститься достатньо вітаміну Е, необхідного у формуванні сполучної ткаХарактерний кисломолочний, у
нини й кровоносних судин. Вживати топінамбур в
Смак і запах
міру солодкий з присмаком топіїжу протипоказано: алергікам, гіпотонікам, людям,
намбура
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страждаючим цукровим діабетом першого типу. Helianthus tuberosus також використовується у виробництві
пивних дріжджів та у біоенергетиці [4, 5]. Функції, що виконують компоненти сировини, які входять до складу
смузі, подано у таблиці 1 [3].
Виготовлено зразки продукції. Проведено органолептичний аналіз та встановлено показники, які наведено у
таблиці 2.
ВИСНОВКИ. Встановлено можливість виготовлення нового функціонального продукту з використанням
вторинної молочної та рослинної сировини − соку топінамбура. Показано, що отриманий смузі на основі молочної сироватки – це натуральний продукт, який містить багато вітамінів і корисних компонентів. Смузі не викликає важкості у шлунку і в той же час забезпечує організм масою корисних поживних речовин та вітамінів,
які містяться в соку топінамбура, а також мікроелементів в інших інгредієнтах. Планується провести розрахунки апаратурного обладнання, економічної ефективності запропонованої біотехнології.
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Охарактеризовано особливості пакувальних матеріалів, зазначено особливості розкладання біополімерних матеріалів. Проаналізовано дослідження дії мікропластику на біоту. Наведено результати оригінальних польових
досліджень впливу біорозкладного пакування на рослини. Протягом одного вегетаційного періоду суттєвих візуальних змін у рослин не зафіксовано.
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EFFECT OF BIODEGRADABLE PACKAGING ON BIOTA
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: oksanaansakun@gmail.com
The peculiarities of packaging materials are characterized, the peculiarities of decomposition of biopolymer materials
are indicated. The study of the effect of microplastics on biota is analyzed. The results of original field studies of the
effect of biodegradable packaging on plants are presented. During one growing season, no significant visual changes in
plants were recorded.
Кey words: biopolymer, biodegradable, microplastic, biota.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Забезпечення успішного функціонування та постійного розвитку конкурентоспроможних та ефективних регіональних економічних систем неможливе без врахування вимог національної
безпеки країни, в тому числі ефективного збалансування сировинних та енергетичних потреб, збереження стану
довкілля на безпечному для існування рівні. Разом з тим, економічний розвиток суспільства та галузей господарства призводить до утворення значних обсягів відходів, які загрожують екологічній, економічній безпеці,
сталому розвитку національної економіки тощо. Одним з гострих питань сьогодення є утилізація побутових
відходів, зокрема відходів упаковки, оскільки такі відходи зазвичай складаються з полімерів, які на даний момент не підлягають масовій утилізації в нашій країні та складуються на полігонах.
Світове виробництво пакувальних матеріалів продовжує стрімко розвиватись і за прогнозами світових спеціалістів об’єм використання їх складатиме: картон та папір – 42-50 %, полімерні матеріали – 30-40 %.
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На території ЄС діють Директиви «Про пакування та відходи від пакування», «Про відходи», встановлені
обов’язкові квоти по вторинній переробці та утилізації відходів, що періодично підлягають ревізії. У рамках
підписаної Угоди про Асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання, пов’язані з гармонізацією вітчизняного
законодавства в сфері управління відходами та ресурсами з законодавством та політикою Європейського Союзу, що обумовлює необхідність швидкого реформування даної сфери відповідно до сучасних норм і стандартів
на засадах принципів циркулярної економіки, ресурсо- та енергозбереження. Національна стратегія управління
відходами в Україні до 2030 року визначає головні напрями розвитку цієї сфери та передбачає наближення до
європейських стандартів і принципів, запровадження на інноваційних засадах системного підходу до організації та забезпечення ефективного функціонування та розвитку загальнодержавної системи управління відходами
у поєднанні з вирішенням проблем енерго- та ресурсозалежності держави та зниження забруднення довкілля.
Останнім часом у якості альтернативи «небезпечним поліетиленовим пакетам» стали з’являтися так звані
«біопакети», що складаються з полімерів, які за певний період (період залежить від складу пакету) та належних
умов повинні розкластися на мономери, які не несуть шкоди навколишньому середовищу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ Питання, в якій мірі «біорозкладний» пластик дійсно розкладається в природному середовищі, стало предметом постійних дискусій. Дискусії поширилися і на наукове середовище, але найбільш гостро вони проходять між організаціями, які можуть бути матеріально зацікавлені в їх
результаті - виробниками різних видів пластика, хімічних добавок, що прискорюють процес розкладання, а також компаніями, які беруть участь у зборі та переробці відходів.
Найбільш наочно складність процесу утилізації всіх біорозкладних матеріалів демонструє дослідження,
проведене вченими з Плімутського університету у Великобританії. У цьому дослідженні біорозкладні, оксибіорозкладні та пакети, що піддаються компостуванню, і поліетиленові пакети на три роки помістили в різні природні умови: залишили під відкритим небом, закопали в землю, завантажили у воду і протестували в контрольованих лабораторних умовах. На відкритому повітрі всі пакети розпалися на фрагменти через дев’ять місяців,
а з тими, що були занурені в ґрунт і солону воду, практично нічого не сталося. З усіх досліджуваних зразків
тільки компостований пакет у воді повністю розчинився за три місяці, в ґрунті він зберігався протягом 27 місяців. Біорозкладні й оксибіорозкладні пакети зберегли свою міцність протягом трьох років. Даний експеримент
показав, що повного розкладання не відбулося ні з одним із зразків – навіть пакети, що розклалися, залишили
після себе частинки [1]. Біорозкладні матеріали можуть розкластися тільки в результаті промислової утилізації.
Природне середовище не відповідає вимогам (кількістю мікроорганізмів, вмісту кисню, вологості та інших факторів), необхідним для повного розкладання цих матеріалів.
Крістіане Царфль та її робоча група
досліджують, як мікропластик впливає
на екосистеми та окремі організми [2].
Встановили, що хоч хробаки-піскожили
і споживають мікропластик, але він не
має на них видимого впливу, бо «вони
просто виділяють його знову». Натоа
мість у молюсків поглинання мікропластику спричиняє запалення. Царфль
виявила, що мікропластик, залежно від
концентрації, має подвійний вплив: якщо у воді є дуже багато мікропластику,
це може мати для дафній смертельні
наслідки. Тварини вживають крихітні
частинки розміром в одну тисячну міліметра і через це менше рухаються та
більше не споживають їжу. Але такий
б
вплив спостерігається лише за дуже
високої концентрації мікропластику.
Але якщо під час експерименту у воді
були й інші шкідливі речовини, ставалося щось неочікуване: мікропластик
зменшував їх негативний вплив. Очевидно, робить висновок Царфль, шкідливі речовини менш активні, якщо
прив’язані до часток пластику. Це вона
В
встановила, коли вивчала осадові оргаРис. 1 – Fragaria vesca під час плодоношення: а – звичайні умови;
нізми, тобто тварин, які живуть на дні
б – на ґрунті з закопаними частинками біорозкладного пакету,
водойм. «Отже мікропластик може слув – полив водою з розмоченим папером та картоном.
гувати транспортним вектором для
шкідливих речовин, однак зменшує водночас доступну для організмів фракцію шкідливої речовини».
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Оригінальні дослідження впливу пакувальних матеріалів (у т.ч. й біорозкладних пакетів) на біоту, зокрема
рослини, проведено у польових умовах. Тест-об’єкти висаджувалися на звичайний ґрунт та ґрунт з закопаними
частинками біорозкладного пакету. Паралельно проводилось дослідження впливу картонного та паперового
пакування (шматки якого розмочувались у воді, які використовувалась для поливу рослин) (рис.1).
Для експерименту було обрано як дводольні, так і однодольні рослини. Суттєвих змін протягом одного вегетаційного періоду не зафіксовано. Fragaria vesca навіть не значно підвищила плодоношення після поливу сумішшю води з розчиненим картоном, що можна пояснити вмістом біодоступного вуглецю целюлози.
ВИСНОВКИ Суттєвих змін внаслідок впливу часток пакувальних матеріалів протягом одного вегетаційного
періоду у рослин не встановлено. Наступним етапом, після польових досліджень, заплановано провести лабораторні експерименти впливу різних пакувальних матеріалів на тварин.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПІСЛЯ АПЕНДЕКТОМІЇ
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Пропонуються комплексні програми фізичної реабілітації: за загальноприйнятою та експериментальною методикою, основу якої складали лікувальний масаж та дихальна йогівська гімнастика.
Покращення показників функціонального стану кардіореспіраторної системи, скорочення термінів відновлення
порушених функцій організму, які у хворих експериментальної групи були достовірно коротші, ніж у хворих
контрольної групи, відбулося за допомогою впровадження в реабілітаційну програму лікувальної фізичної культури з елементами йогівської дихальної гімнастики та масажу з перших годин після виходу із наркозу.
Ключові слова: гострий апендицит, йогівська дихальна гімнастика, масаж
INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE EXPERIMENTAL PROGRAM OF PHYSICAL
REHABILITATION OF CHILDREN AFTER APPENDECTOMY
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Comprehensive programs of physical rehabilitation are offered: according to the generally accepted and experimental
methodology, the basis of which was therapeutic massage and respiratory yoga gymnastics.
Improving the indicators of the functional state of the cardiorespiratory system, reduction of the period of restoration of
violated functions of the body, which in patients of the experimental group were significantly shorter than in patients in
the control group, was carried out by introducing into a rehabilitation program of therapeutic physical culture with elements of yogic respiratory gymnastics and massage from the first hours after exit an anesthesia.
Key words: physical therapy, autonomic dysfunction, reproductive health
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Гострий апендицит – одне з найбільш поширених гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини. Тривалість відновлення здоров’я хворих залежить від компенсаторної організації всіх органів і систем, особливо функціональних, таких як дихальна та система кровообігу. Природно,
що ця перебудова не може бути досягнута тільки медикаментозною терапією. Застосування відповідних засобів
фізичної реабілітації (ЛФК, масаж, фізіотерапія, трудотерапія, дієтотерапія й ін.) сприяє відновленню функцій
життєво важливих систем організму та загальної працездатності, попереджає розвиток післяопераційних
ускладнень з боку органів дихання, травлення, серцево-судинної й інших систем [1; 2].
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для оцінки ефективності запропонованої програми диференційованого використання лікувальних фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з апендикулярним перитонітом було поділено всіх хворих на дві групи – експериментальну й контрольну. Всі діти були аналогічні за віком, терміном захворювання, наявністю патології. До експериментальної групи (ЕГ) увійшли 10
дітей, у яких проводилося відновлювальне лікування за розробленою програмою на стаціонарному етапі із
включенням лікувального масажу та дихальної йогівської гімнастики. Контрольну групу (КГ) утворили 10 дітей, у яких на стаціонарному етапі у післяопераційному періоді проводилося традиційне лікування.
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Головними завданнями програми фізичної реабілітації дітей після апендектомії є: ліквідація залишкових
явищ після операцій і нормалізація функції органів травлення; адаптація серцево-судинної і дихальної систем
до помірно зростаючого фізичного навантаження; покращення загального функціонального стану; підготовка
хворого до навантажень побутового характеру [3].
Для оцінки ефективності програми реабілітації були застосовано такі методи дослідження: вимірювання
АТ, ЧСС і проба Реф’є, дихальні проби.
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз показників дослідження функціонального стану організму
них хворих
Групи хворих
АТ
ЧСС
Проба
Проба Генчі
Штанге
На перший день після операції
Контрольна (n=10) 90/60 мм рт.ст. 100–115±10 уд/хв. 32 секунди
відповідала віковим нормам –
18 секунд у середньому
Експериментальна 90/60 мм рт.ст. 100–115±10 уд/хв. 31 секунда
відповідала ві(n=10)
при нормі 40– ковим нормам
50 секунд
18 – секунд у
середньому
Після впровадження реабілітаційної програми
Контрольна (n=10) покращення АТ
тільки на 40%.
34 секунди відповідала віспостерігалось у 4
(86%)
ковим нормам –
хворих дітей (100–
18 секунд у се110/70–80 мм
редньому
рт.ст. у середньому)

Експериментальна
(n=10)

110/80 мм рт.ст. –
7 хворих;
100/70 мм рт.ст. –
2 хворих;
90/60 мм рт.ст. – у
1-ї хворої дитини

100% нормалізація ЧСС

40 секунд і
склали
(96%)

відповідала віковим нормам –
18 секунд у середньому

післяопераційПроба Руф’є
не проводилася
не проводилася

14,5 балів у
середньому
позитивні і
задовільні
показники
проби Руф’є
– 6 балів у 8
дітей та 9,5
балів у 2 дітей, (норма
4,5–11 балів).
позитивні і
задовільні
показники
проби Руф’є
– 6 балів у 8
дітей та 9,5
балів у 2 дітей (норма
4,5–11 балів).

Таким чином, аналіз показників функціонального стану кардіореспіраторної системи хворих експериментальної групи свідчить про уповільнення ЧСС, підвищення АТ, позитивні зміни показників проби Руф’є. Це вказує на підвищення функціональних можливостей серцево-судинної і дихальної системи під впливом курсу реабілітації [3].
ВИСНОВОК. Позитивна динаміка функціональних можливостей серцево-судинної і дихальної систем свідчить про сприятливий вплив запропонованої програми фізичної реабілітації із включенням лікувальної фізичної
культури з елементами йогівської дихальної гімнастики та масажу з перших годин після виходу із наркозу.
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ВПЛИВ КАТІОННОГО СКЛАДУ СИРОВИНИ НА ФІЗІКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ У БІОГАЗОВИХ
РЕАКТОРАХ
Соловйов В., Калюжний А., Давиденко Л.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Пров. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011, Україна. Е-mail: k23@nupp.edu.ua
Приведено аналіз фізико-хімічних факторів впливу на розчинність СО 2 у біогазових реакторах.
Ключові слова: біогаз, абсорбція, карбонат, бікарбонат.
INFLUENCE OF CATIONIC COMPOSITION OF RAW MATERIALS ON PHYSICOCHEMICAL
PROCESSES IN BIOGAS REACTORS
V. Soloviev, A. Kalyushny, L. Davydenko
National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»
Pershotravnevyj Ave. 24., m. Poltava, 36011, Ukraine. Е-mail: k23@nupp.edu.ua
Analysis of physicochemical factors on solubility СО2 in biogas reactors was given.
Key words: biogas, absorption, carbonate, bicarbonate.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однин із видів нетрадиційних джерел енергії передбачає використання біомаси.
Джерелами походження біомаси є як промислові відходи так і відходи сільськогосподарського виробництва.
Такі відходи є цінною сировиною та можуть використовуватись як пальне. В біореакторах завдяки анаеробному
бродінню біомаси отримується біогаз.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основні режими бродіння відбуваються при таких температурах: кріофільний - при 20 °С; мезофільний - 37,5 °С, термофільний – 50 °С. Градієнтні коливання температури
не повинні перевищувати 1-3 °С для забезпечення сприйнятливих умов для ферментації бактерій. Це забезпечується перемішуванням та рівномірним прогріванням речовини в біореакторі.
Анаеробне бродіння в біореакторі процес складний і нестійкий, на його проходження впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Відомі основні фактори, що впливають на процес бродіння: зовнішня температура,
внутрішня температура біомаси, лужність середовища рН, наявність речовин інгібіторів, вплив хімічного складу та типу вихідного матеріалу, тиск в системі, інтенсивність перемішування тощо.
Абсорбція біогазу проводиться при низькій температурі що обумовлено зменшенням розчинності газів у рідинах з підвищенням температури. Бікарбонати, що утворюються при поглинанні СО2 розчинами карбонатів
менш розчинні у воді, ніж карбонати. Відповідно, підвищення температури має забезпечувати збільшення розчинності у воді солей - карбонатів і бікарбонатів. Завдяки тому, що розчинність солей калію вища ніж розчинність солей натрію для очищення застосовують саме розчин карбонту калію при підвищеній температурі. Негативний вплив температури на розчинність газу компенсується зростанням концентрації солі в розчині зі збільшенням температури. В результаті підвищення температури забезпечує зростання швидкості гідратації і швидкості усього процесу абсорбції СО2.
Зазначимо, що розчинність СО2 залежить від парціального тиску діоксиду вуглецю над розчином. Оптимальним є парціальний тиск, що 1,4 рази перевищує атмосферний. В результаті абсорбція і регенерація при дотриманні зазначених фізико-хімічних характеристик може бути проведена при однаковій температурі.
При недостатній температурі для прискорення процесу абсорбції можуть бути застосовані активуючі домішки, наприклад з’єднання тривалентного миш’яку.
Реакція може відбуватися за такою схемою:
6СО2 + К3АsО3+3Н2О=6КНСО3+ Аs2О3.
Процес утворення метану відбувається в три основних стадії: на першій стадії ферментні бактерії гідролізують органічну речовину з утворенням кінцевих продуктів у вигляді оцтової кислоти та інших ненасичених жирних кислот, СО2 і водню. На другій стадії ацетогенні бактерії виробляють водень і оцтову кислоту з кінцевих
продуктів першої стадії. На третій стадії відбувається розклад метаногенними бактеріями оцтової кислоти, СО2
і водню в метан.
Очищення отриманого біогазу від діоксіду вуглецю відбувається шляхом поглинання діоксіду вуглецю розчинами карбонатів натрію і калію з утворенням бікарбонатів. У водному розчині процес поглинання відбувається через стадію дисоціації карбонат-іонів таким чином:
Ме2СО3 = 2Ме+ +СО32-. [1].
Так як дисоціація молекул Ме2СО3 залежить від катіонного складу біомаси актуальним є вивчення впливу
катіонного оточення на механізм взємодії Меn(mn-2)+ із СО32-. У якості тестових катіонів були вибрані із однозарядних Li+ , а із двозарядних Be2+, як катіон6и найбільшої ефективної дії.
Квантово-хімічне дослідження реакційної здатності ЕАЧ проводилось шляхом порівняння, отриманих за
допомогою програми GAMESS методом ab initio [2], [3] мінімізованих енергетичних характеристик, величин
атомних зарядів і порядків зв’язків в ізольованому іоні та в присутності катіонів Li + та Be2+. Величини енергій
активації ΔЕ визначались як різниця повних енергій взаємодії Меn(mn-2)+ із СО32- та суми Меn(mn-2)+ та СО32-.
Результати проведених квантовохімічних розрахунків наведені на рисунку 1.
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Рисунок 1 – Залежність енергії зв’язку в катіонізованих аніонах від кількості катіонів, що оточують СО 32Проведені розрахунки вказують на максиму взаємодії при n=3 для катіонів Li+ і n=2 для катіонів Be2+, що
дозволяє підібрати оптимальну концентрацію катіонного складу сировини для отримання біогазу. Остаточний
результат можна отримати тільки при урахуванні сольватаційних властивостей середовища та проведення відповідних розрахунків.
ВИСНОВКИ. На підставі проведеної квантовохімічної оцінки по впливу катіонного складу сировини на фізіко-хімічні процеси у біогазових реакторах можна зробити висновок щодо можливості підбору оптимальної
концентрації катіонного складу сировини для отримання біогазу.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ДРІЖДЖІВ
ТА БІОПРЕПАРАТУ «РАДОРОД» В АГРОСФЕРІ
Флісс В. О., Івасенко Ю. Д., Савченко А. С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pasenko2000@ukr.net
Запропоновано застосування рідких відходів дріжджів та біопрепарату «Радород» в технології переробки рослинних відходів. Обґрунтовано перспективи інтенсифікації процесу мінералізації органічних відходів сільського господарства – рослинних залишків в умовах комплексного застосування дріжджів як складової відходів та
біопрепарату «Радород» як біоагентів – активаторів процесу компостування з отриманням органічного добрива.
Розроблене технологічне рішення є перспективним напрямком розвитку маловідходного виробництва, поліпшення якості природного середовища та забезпечення екологізації виробництва.
Ключові слова: виробництво дріжджів, відходи, біопрепарат, «Радород», добриво.
PROSPECTS FOR THE USE OF YEAST PRODUCTION WASTE
AND BIOLOGICAL PREPARATION "RADOROD" IN THE AGROSPHERE
Fliss V. O., Ivasenko Y. D., Savchenko A. S.
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: pasenko2000@ukr.net
The use of liquid yeast waste and of the biological product "Radorod" in the technology of vegetable waste processing
is proposed. Prospects of intensification of the process of mineralization of organic waste of agriculture – plant residues
in the conditions of complex use of yeast as a component of waste and biological product «Radorod» as bioagents –
activators of composting process with obtaining organic fertilizer are substantiated. The developed technological
solution is a promising direction for the development of low-waste production, improving the quality of the
environment and ensuring the greening of production.
Key words: yeast production, waste, biological preparation, «Radorod», fertilizer
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливим складовим компонентом виробництв «білої» біотехнології є певні
галузі харчової промисловості. Багато харчових технологій реалізуються з використанням хлібопекарських
дріжджів як біоагентів біотехнологічних процесів. Технологічний процес виробництва хлібопекарських дріжджів складається з двох етапів: вирощування маточних дріжджів та вирощування товарних дріжджів, які після
культивування піддають сепаруванню для відділення дріжджів від культуральної рідини, подальшого їх промивання та згущення. Після сепарації дріжджів утворюються технологічні стічні води, які поступають у флотатор
фізико-механічного очищення від завислих речовин та потрапляють на постадійний процес анаеробноаеробного біологічного очищення. Якість усіх стоків після попереднього очищення на власних очисних спорудах підприємств дріжджового виробництва строго контролюється, після чого відповідно до Дозволу на скиди
стічних вод і тимчасового ліміту відводяться на міські очисні споруди. Запроваджені технологічні цикли дріжджових виробництв передбачають певні схеми поводження з відходами. Для харчової промисловості велике
значення має екологізація технологій, що передбачає систему заходів щодо запобігання негативному впливу
виробничих процесів на природне середовище. Тому проектною документацією дріжджового виробництва передбачено схеми застосування відходів на виробництвах гранульованого органо-мінерального добрива; в гідролізно-дріжджовому виробництві; для виробництва вітаміну В12; кормової добавки; кормових дріжджів; для
удобрення і зрошування земельних угідь; у цементній промисловості; як живильного середовища для вирощування мікроорганізмів; метаногенезу; виділення бетаїну, глутамінової кислоти, гліцерину. Проте ці технології
поки що не знайшли широкого використання, але застосування цих технологій дало б можливість ліквідувати
відходи виробництва. В соціально-економічному плані екологізація виробництва передбачає перехід від витратного принципу до ресурсозберігаючих методів господарювання, що обумовлює пошук нових рішень з переробки відходів за умов технологічного спрощення та мінімізації енерговитратності технологій. З цієї позицій актуальним є розробка біотехнологічного процесу переробки рідких відходів дріжджового виробництва із застосуванням в агросекторі.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На дріжджовому виробництві в процесі сепарації утворюється
дріжджовий екстракт з концентрацією сухої речовини приблизно 11–16 %. Потік з першого сепаратора промивається чистою гарячою водою у кілька етапів. У результаті промивна вода містить дріжджові клітини та
центрат їхніх клітинних стінок, що поєднується з промивною водою кожного наступного сепаратора для подальшої обробки утворених стоків. Дріжджові клітини рідких відходів як біохімічно активний біоагент можуть
бути ефективно використані в різних біотехнологіях, уникаючи технологічно ускладнені, витратні процесі попереднього біоочищення на спорудах підприємств дріжджового виробництва.
Перспективним напрямком є використання дріжджевмісної рідини як біопрепарату інтенсифікації процесу
переробки органічних відходів з отриманням гуміфікованого продукту для застосування його в якості добрива в
агросфері. Доцільним є використання дріжджових відходів для прискорення процесу компостування опалого
листя та інших рослинних залишків. У цьому випадку дріжджі виступають активаторами процесу компостування. Використання дріжджів при компостуванні забезпечує продовження процесу розкладання бактеріями
рослинних залишків після того, як целюлоза в органічному матеріалі буде вичерпана. Дріжджі не тільки прискорюють процес компостування, але і дозволяють збагатити складові компосту Бором, Кальцієм, Магнієм, Сульфуром та Калієм. Всі ці мікроелементи позитивно впливають на темпи зростання сільськогосподарських рослин, садових культур. При внесенні в компост дріжджі активізують сапрофітну мікрофлору, яка переробляє
органіку в легкодоступну для рослин форму. При цьому синтезуються різноманітні фізіологічно активні речовини – ферменти, амінокислоти, вітаміни, біофунгіциди, тощо. Вони надають як прямий, так і непрямий позитивний вплив на ріст і розвиток рослин, а також забезпечують широкий спектр захисту рослин від хвороб та
поліпшують біологічну активність ґрунту. Якщо для інтенсифікації компостування рослинних залишків дріжджові відходи застосовувати одночасно с біодинамічним препаратом «Радород», то позитивний ефект значно
буде поліпшений. «Радород» – це концентрат води та колоїдного гумусу, який виготовлений методом біологічної ферментації органічної сировини, відходів тваринництва (пташиного посліду, гною та підстилки великої
рогатої худоби, свиней) з додаванням рослинної біомаси (тирси, соломи, торфу). До складу «Радороду» входять макро- і мікроелементи: Нітроген – 4,5 %; Фосфор – 2,5 %, Калій – 1,2 %; Кальцій – 1,7 %; Ферум – 2–3 %;
гумус – 26,4 % та інші складові. У попередніх роботах була визначена у складі біопрепарату «Радород» присутність мікроорганізмів з потужним ферментним комплексом, а саме актиноміцетів – активних біодеструкторів,
що обумовлює перспективність його застосування для прискорення процесу мінералізації органічних відходів
агровиробництва – рослинних залишків [1]. Вологість рослиновмісного субстрату після обробки «Радородом»
підвищується у середньому на 30% в порівнянні з контролем унаслідок інтенсифікації біохімічного розкладання рослинних відходів в аеробних умовах до СО2 і Н2О. Наприклад, внесення у ґрунтовий субстрат з листяним
опадом біопрепарату «Радород» сприяє зниженню значень рН грунтового розчину у результаті прискореного
процесу аеробного окиснення речовин з утворенням органічних кислот.
При комплексному застосуванні рідких відходів дріжджового виробництва та біопрепарату «Радород» за
умов підтримання оптимального значення рН середовища дозволяє інтенсифікувати процес утворення гуміфікованого продукту з рослинних відходів та підвищити ефективність його подальшого застосування в якості органічного добрива у господарствах агропромислового комплексу. Таким чином, використання відходів виробництва хлібопекарських дріжджів в технології компостування є перспективним напрямком розвитку маловідходного виробництва, поліпшення якості природного середовища та забезпечення екологізації виробництва.
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КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ У
ПЕРІОД РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ
Сорокіна С. О., Носуль А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Після застосування комплексної програми фізичної реабілітації у студентів різного рівня тренованості, яка була
складена з урахуванням двох етапів періоду реконвалесценції, в якої застосовувалися поєднання ходьби та бігу,
імітаційні вправи у спортсменів зменшилися строки відновлювання порушених функцій дихальної системи в
середньому на 5–6 днів, у не спортсменів на 6–7 днів
Ключові слова: комплексна фізична реабілітація, хронічний бронхіт, період реконвалесценції, спортсмени,
імітаційні вправи.
COMPLEX PHYSICAL REHABILITATION OF STUDENTS WITH CHRONIC BRONCHITIS
DURING RECONVALESCENCE
Sorokina S.O., Nosul A.
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University
After applying a comprehensive program of physical rehabilitation for students of different levels of fitness, which was
made considering two stages of the convalescence period, which used a combination of walking and running, simulation exercises in athletes decreased recovery time non-athletes for 6-7 days.
Key words: complex physical rehabilitation, chronic bronchitis, convalescence period, athletes, simulation exercises.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Як відомо, фізично треновані особи менше схильні до простудних захворювань,
однак у них вони частіше спостерігаються у період інтенсивних тренувань і змагань, тобто в основному періоді
тренування. Особливістю перебігу захворювання у спортсменів є те, що у період найбільш інтенсивних тренувань різко знижується імунореактивність і виникає схильність до респіраторних захворювань. Із захворювань
дихальної системи найбільш часто у спортсменів спостерігається гострий або хронічний бронхіт. Хронічний
бронхіт – захворювання з переважним ураженням повітряносних шляхів, яке пов'язано із запаленням або тривалим подразненням слизової оболонки бронхів різними агентами та характеризується прогресуючим рецидивуючим перебігом [1–3]. Реабілітація хворих на хронічний бронхіт проводиться у три етапи: перший етап лікування хворого в період загострення в умовах поліклініки або стаціонару, другий етап – протирецидивне лікування хворого в умовах поліклініки або санаторію, третій етап – санаторне лікування і загартовування організму. Виділяють також період реконвалесценції, тобто поступового одужання, який ділиться на період клінічного
та біологічного одужання, коли відновлюється не тільки структура уражених органів дихальної системи, але і їх
функція. Захворювання дихальної системи та інших систем організму у спортсменів супроводжуються раптовим і різким припиненням тренувальних занять, що сприяє згасанню та руйнування умовно-рефлекторних зв'язків, знижується функціональна здатність організму та всіх його систем, відбувається фізична і психічна розтренированість. На заключному етапі реабілітації поряд з традиційними засобами лікувальної фізичної культури
використовуються різні групи фізичних вправ, які за своїм обсягом, інтенсивністю та специфічністю наближаються до тренувальних.
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ «Внеску» хронічного бронхіту в зниженні працездатності й
інвалідизації населення сприяють значні темпи забруднення повітря і масштаби застосування хімічних продуктів на виробництві та побуті [2]. Становище ускладнюється тим, що під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів змінився характер перебігу запальних захворювань, і зросла кількість осіб з підвищеною бронхіальною реактивністю. Для запальних захворювань бронхолегеневої системи стала більш характерна схильність до затяжного хронічного перебігу, раннє приєднання алергічних ускладнень [5]. Сучасний темп життя, зневажливе відношення до свого здоров'я не завжди дозволяють студентам провести відновне лікування в санаторії або профілакторії.
На основі аналітичного огляду літератури із проблем реабілітації хворих із бронхолегеневими захворюваннями та отриманих результатів на етапі констатувального експерименту була розроблена програма фізичної
реабілітації [2, 3]. До базового компоненту було включено засоби та форми фізичної реабілітації, що сприяють
покращенню результатів функції зовнішнього дихання, опірності організму, функціонального стану серцевосудинної системи. Варіативний компонент передбачав урахування індивідуальних особливостей студентів, серед яких результати оцінювання адаптаційного потенціалу, толерантності до фізичного навантаження, функціональний стан організму та якість життя .
Розроблена програма фізичної реабілітації нами була складена з урахуванням двох етапів періоду реконвалесценції, клінічного та біологічного одужання. Загальна тривалість програми 25 днів. В період клінічного
одужання призначали щадно-тренувальний руховий режим - 10-14 днів. В період біологічного одужання призначали тренувальний руховий режим - 15-25 днів.
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В період клінічного одужання призначали щадно-тренувальний руховий режим - 10-14 днів. В період біологічного одужання призначали тренувальний руховий режим - 15-25 днів. Фізичну реабілітація проводили в
умовах реабілітаційного відділення та залу з фізичної культури КрНУ імені Михайла Остроградського сумісно
з фахівцем із фізичної реабілітації, а також самостійно у домашніх умовах і на стадіоні. На щаднотренувальному руховому режимі складовими базового компоненту застосовували ранкову гігієнічну гімнастику
15 хв. кожен день, звукову гімнастику 4-5 разів на день кожен день, поверхневе дихання з елементами міорелаксації й аутотренінгу за методикою О.В. Пєшкової 2 рази на тиждень замість фізичної культури в СМГ, фізіотерапія (небулайзерна терапія з декасаном) 5 разів на тиждень, лікувальний масаж 30 хв. 5 разів на тиждень. Найбільша увага приділялася навчанню студентів тому, як поєднувати правильне дихання з різноманітними фізичними вправами в основних вихідних положеннях – стоячи, при ходьбі.
Процедури загартовування глотки та носа проводили шляхом зрошення або полоскання. Початкова температура води для зрошення – 40°С, для полоскання – 38°С. Температуру води знижували кожні 3–6 дня на 1°С,
довівши її до 16°С. Тривалість процедури – від 1 до 6 хв.
Варіативний компонент програми. З першого дня в період біологічного одужання реконвалесцентам призначали різновиди ходьби та бігу, при комбінації перестановок рухів рук. На тренувальному руховому режимі,
тривалістю 15-25 днів, застосовували ті самі форми занять, що і при попередньому режимі, але додавали заняття на тренажерах. Вибір тренажера залежав від бажанням студента. Частота дихання – не більше 14–16 вдихів
за 1 хв. Почастішання пульсу на заняттях можливе до 120–130 поштовхів за 1 хв Підйом максимального систолічного артеріального тиску – до 155 мм. рт. ст. Призначали заняття ранковою гігієнічною гімнастикою
12–15 хвилин, кінезітерапію до 45 хвилин. Реконвалесценти виконували вправи для верхніх і нижніх кінцівок,
плечового пояса і тулуба дихальні вправи з посиленням видиху, коригувальні вправи; звукову гімнастику рекомендували проводити 2–3 рази на день (3–5 хв) до їди або через 1,5–2 години після їжі. Вихідні положення для
звукової гімнастики - сидячи та стоячи. При виконанні звукової гімнастики важливо було дотримуватися таких
правил дихання: вдих через ніс — пауза 1–3 с — активний видих через рот — пауза, моторна щільність заняття
– 75 %.
Варіативний компонент програми. Студенти продовжували виконувати програму першого етапу з поступовимь збільшенням дозувань вправ для отримання не лише оздоровчого, але й тренувального ефекту. На тренувально-руховому режимі реконвалесценти застосовували різновиди ходьби та бігу протягом 40 хв. Починаючи
з першого дня тренувального рухового режиму включали елементи рухових завдань аеробної спрямованості,
характерних для певного виду спорту (за вибором студентів): імітація греблі (гребний тренажер); імітація їзди
на велосипеді (велотренажер); імітація ходьби на лижах (орбітрек); імітація «бою з тінню; імітація гри в футбол, волейбол, баскетбол. На тренувальному руховому режимі реконвалесценти продовжували загартовувальні
процедури. Зранку проводили полоскання глотки та носа кип’яченою водою індиферентної температури. Ввечері приймали контрастний душ, передуючи теплу воду з прохолодною. Таким чином, на основі проведеного
аналізу літературних джерел та за результатами констатувального експерименту для студентів із хронічним
бронхітом було складено комплексну програму фізичної реабілітації для застосування в період реконвалесценції з урахування періодів одужання.
ВИСНОВКИ. Розроблена комплексна програма фізичної реабілітації для студентів із хронічним бронхітом
для застосування в період реконвалесценції має бути призначена з перших днів періоду реконвалесценції. Особливістю фізичної реабілітації студентів, хворих на хронічний бронхіт є не тільки ранній початок, але і призначення з перших днів періоду реконвалесценції комплексу засобів фізичної реабілітації, а саме кінезітерапію,
лікувальний масаж, фізіотерапію, які сприяють активізації дихання, позитивно впливають на дихальну систему,
підвищують ефективність лікування, покращують самопочуття та психоемоційний стан студентів.
Перспективи подальшого дослідження пов’язані з оцінкою динаміки показників дихальної, серцевосудинної систем, адаптаційного потенціалу та фізичної працездатності після проведення формуючого експерименту у реконвалесцентів із хронічним бронхітом.
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АСПЕКТЫ НАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РИНОХИРУРГИИ
Аврунин О.Г., Носова Я.В., Тымкович М.Ю., Ибрагим Юнусс Абделхамид (Саудовская Аравия)
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина. E-mail: yana.nosova@nure.ua
Рассматриваются аспекты натурного моделирования в ринохирургии. Внедрение технологий быстрого прототипирования в ринологию позволяет основываться напрогнозировании функционального результата операции
не только по данным математического моделирования процесса протекания воздушного потока через носовую
полость при дыхании, но и с учетом анализа натурных аэродинамических моделей исследуемой области. Внедрение таких симуляционных технологий переводит процесс планирования хирургических операций на качественно новый уровень и позволяет повысить достоверность результатов процедур, связанных с прогнозированием функциональных результатов оперативных вмешательств.
Ключевые слова: прототипирование, воздушный поток, аэродинамические модели, планирование операций.
ASPECTS OF NATURAL MODELING IN RHINOSURGERY
Avrunin O., Nosova Ya., Tymkovych M., ІbrahimYounouss Abdelhamid
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine. E-mail: yana.nosova@nure.ua
The aspects of natural modeling in rhinosurgery are considered. The introduction of rapid prototyping technologies in
rhinology allows predicting the functional result of the operation not only according to the data of mathematical modeling of the process of air flow through the nasal cavity during breathing, but also considering the analysis of full-scale
aerodynamic models of the investigated area. The introduction of such simulation technologies takes the process of
planning surgical operations to a qualitatively new level and makes it possible to increase the reliability of the results of
procedures associated with predicting the functional results of surgical interventions.
Key words: prototyping, airflow, aerodynamic models, operations planning.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Технологии быстрого прототипирования позволяют обеспечить принципиальный качественный скачок в большинстве медицинских приложений, в особенности в имплантологии и при планировании хирургических вмешательств. Сравнительно кратковременный и достаточно точный процесс изготовление натурных моделей медицинского назначения позволяют современные походы быстрого прототипирования и, в первую очередь, методы экструзионной 3Dпечати, получившее наибольшее распространение в последние несколько лет [1].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исторически, технологии высокоточного планирования
хирургических вмешательств, например, в стереотаксической нейрохирургии, развивались благодаря использованию фантомов – упрощенных моделей головы пациента, на которой предоперационно отрабатывались оперативные приемы прецизионного наведения хирургического инструмента на искомую область внутри мозга [2, 3].
Современные средства интроскопии и 3D печати позволяют персонализировать процесс изготовления фантома
с учетом индивидуальной вариабельности по данным компьютерной томографии [1-4]. Это позволяет специалисту наглядно оценить пространственное расположение оперируемых структур и выбрать минимально травматичную траекторию хирургического доступа [4, 5].
Такие подходы также актуальны при моделировании закрытия черепных дефектов для изготовления натурного прототипа костных имплантатов [6]. В задачах конфигурационного планирования функциональных ринохирургических операций также целесообразным является натурная визуализация и моделирование динамического изменения геометрических характеристик анатомических структур операционной области [7, 8]. Кроме
того, натурные модели могут использоваться для прогнозирования функционального результата операции [5, 8]
и предоперационной проверки принятых решений с помощью испытаний на специальных аэродинамических
стендах.
Исходя из этого, целью работы является разработка подхода, позволяющего проводить моделирование ринологических операций на основе создания и исследования геометрических и функциональных характеристик
реальных персонофицированныхмоделей внутренней структуры верхних дыхательных путей по диагностическим данным компьютерной томографии.
Суть разработки состоит в получении данных от средств интроскопии, как правило, спиральной компьютерной томографии, позволяющей с высокими пространственным разрешением и контрастностью визуализировать
костно-хрящевые и мягкотканные структуры полости носа, сегментации анатомических данных [9], создании
виртуальной модели исследуемой области, подготовке 3D-модели для прототипирования с помощью специализированных программ-слайсеров, разбивающих воспроизводимый объект на срезы с учетом аппаратных особеХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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нностей устройства прототипирования, этапа 3D-печати для получениянатурной модели и выполнения над этой
моделью заданных манипуляций – тренинга с помощью выбираемого хирургического инструментария.
После виртуального изменения пространственной конфигурации носовой полости и повторного изготовления реальной модели возможно проведение сравнительных испытаний обоих натурных моделей на аэродинамическом стенде для определения и анализа показателей носового сопротивления – перепада давлений и соответствующего расхода воздуха. Первым етапом выполнялось построениефронтальных мультипланарных реконструкций верхних дыхательных путей, сегментація носовых ходов (воздушныхканалов), и определениегеометрических характеристик их «живых» сечений, таких как площадь, периметр, эквивалентный диаметр с
учетом расстояния между сечениями [7].
Выходными данными этапа сегментации является получение геометрической модели в формате stl.
Далее, сегментированная модель с помощью специальных программ – слайсеров преобразуется в G-код с
учетомхарактеристик используемого 3D-принтераи параметров прототипирования для последующего изготовления.
Далее происходит виртуальная коррекция анатомических структур носовой полости путем посрезового двухмерного варпинга по ключевым точкам деформации, перемещение которых задается специалистом интерактивно. Далее программа варпинга вычисляет координаты изменяемых анатомических объектов.
После этого повторяются, приведенные выше, стадии изготовления натурной модели и выполняются сравнительные аэродинамические испытания исходной и модифицированной моделей. При этом через изготовленные натурные модели пропускается физиологически обоснованный поток воздуха и в соответствующих точках
устанавливаются датчики перепада давления и расхода воздуха.
Таким образом, выполняется двойное – виртуальное (на основе математического моделирования) и натурное (на основе натурного моделирования) прогнозирование функциональных результатов ринологических операций с учетом определения аэродинамических сопротивлений в каждой половине носа по геометрическим параметрам живих сечений потока для турбулентного и ламинарного режимов потока воздуха, соответственно
[10]. Показатели расходов воздуха берутся или поданным риноманометрии, или с учетом физиологической возрастной нормы.
ВЫВОДЫ. Внедрение технологий быстрого прототипирования в ринологию позволяет основываться напрогнозировании функционального результата операции не только по данным математического моделирования
процесса протекания воздушного потока через носовую полость при дыхании, но и с учетом анализа натурных
аэродинамических моделей исследуемой области. Внедрение таких симуляционных технологий переводит процесс планирования хирургических операций на качественно новый уровень и позволяет повысить достоверность результатов процедур, связанных с прогнозированием функциональных результатов оперативных вмешательств.
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ВИСОКОТОЧНИЙ НЕІНВАЗИВНИЙ ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ВИМІРЮВАЧ ВМІСТУ
ЦУКРУ В КРОВІ ЛЮДИНИ
Богомолов М.Ф., Дідковський Т.М.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна. E-mail: didkovskyi.tymophii@lll.kpi.ua
Розглядається неінвазивний оптоелектронний вимірювач вмісту цукру в крові людини. Представлений спосіб
підвищення точності вимірювання рівня глюкози шляхом доповнення структури приладу та запропонована його
загальна структурна схема.
Ключові слова: поляризація, глюкоза, капіляри, оклюзійна проба.
HIGH-PRECISION NON-INVASIVE OPTOELECTRONIC MEASURER OF SUGAR
LEVEL IN HUMAN BLOOD
Bogomolov M., Didkovskyi. T.
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Faculty of Biomedical
Engineering, Department of Biomedical Engineering, Kyiv, Ukraine. E-mail: didkovskyi.tymophii@lll.kpi.ua
The paper deals with the non-invasive optoelectronic measurer of human blood sugar. A method for improving the
accuracy of glucose level measurement by complementing the structure of the device is proposed and its general
structural scheme is presented.
Key words: polarization, glucose, capillaries, occlusal test.
АКТУАЛЬНІСТЬ. Сьогодні цукровий діабет стає медико-соціальною проблемою. Визначення вмісту глюкози
в крові є основним шляхом діагностики даної хвороби, проте досі здійснюється інвазивними методами. Неінвазивний метод, що описується в даній роботі, націлений на здійснення безперервного моніторингу вмісту глюкози та відстеження зміни важливого біохімічного показника крові як глікований гемоглобін, який показує ризик
розвитку ускладнень цукрового діабету. Пропонується вдосконалення приладу, що може бути використано в
подальшій розробці приладу, або його модифікації. Ідея полягає у візуалізації капілярів пальця пацієнта за допомогою оклюзійної проби. Це дозволяє виявити ділянку пальця, найбільш сприятливу для опромінення променем поляризованого світла, і, таким чином, усунути похибку, пов’язану з можливими анатомічними особливостями пальця пацієнта.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В роботі [1] для розробки неінвазивного оптоелектронного поляриметричного глюкометра було обрано поляризаційний метод. Даний метод базується на явищі природної
оптичної активності глюкози, що обумовлена хиральністю (відсутністю симетрії лівої сторони з правою) молекули даної речовини. При проходженні лінійно поляризованого світла певної довжини хвилі через оптично активне середовище (розчин глюкози), останнє буде впливати на напрям розповсюдження напруженості електричного поля світлової хвилі, повертаючи його на певний кут φ. Величина даного кута є прямо пропорційною до
величини концентрації активної речовини на шляху проходження променя. Ця ідея лежить в основі роботи розглядуваного в роботі [1] неінвазивного оптоелектронного вимірювача вмісту цукру в крові людини, який працює
наступним чином: лазерне випромінювання проходить через поляризатор, після цього вже лінійно поляризоване
світло входить в об’єкт дослідження – мікрокапілярне русло пальця руки пацієнта, де активна речовина змінює
орієнтацію коливань вектора напруженості. Далі промінь втрачає частину інтенсивності на аналізаторі через те,
що крізь нього проходить лише вертикальна складова електричного поля хвиль. Фотодетектор приймає залишкову інтенсивність. Для того, щоб мати змогу визначити кут φ, а також не враховувати поглинання інтенсивності
об’єктом дослідження чи іншими перешкодами, використовується паралельний канал, що має такий самий вигляд як і перший, за виключенням наявності аналізатора.
Відношення величини інтенсивності променя, падаючого на фотодетектор першого каналу до другого дорівнює квадрату косинуса кута φ. Величина даного кута пов’язана з інтенсивністю хвилі законом Малюса. Розрахувати концентрацію будь-якої речовини за допомогою даної схеми можна за допомогою формули:
𝐼
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠√ 1
𝐼2
𝐶=
,
𝛼𝜆 × 𝐿
де С - концентрація шуканої речовини; І1, І2 - інтенсивності променів, падаючих на фотодетектори першого та
другого каналів; αλ - коефіцієнт питомого обертання на довжині хвилі λ; L - довжина зразка[1].
Однак даний вимірювач має суттєвий недолік. Мікрокапілярне русло, що досліджується розробленим приладом, як правило, знаходиться в тих межах глибини, де все ще зберігається лінійна поляризація світла. Але не
слід забувати, що у різних людей анатомія кінцівок, пальців тощо може відрізнятися, нехай несуттєво, але настільки, щоб спотворити результати неінвазивних вимірювань: мається на увазі глибина мікрокапілярного русла
в тому місці пальця, яке пацієнт «підставляє» під лазерний промінь. Враховуючи, що розглянутий глюкометр
був розроблений як прилад, що підходить кожній людині, було розроблено спосіб підвищення точності вимірювання вмісту цукру в крові людини за допомогою неінвазивного оптоелектронного поляриметричного глюкометра, а саме: у склад вимірювача включено оклюзійну манжету, яка має візуалізувати мікросудини пальця, що
розташовані найближче до поверхні шкіри, стискаючи палець біля основи. Таким чином, капіляри розширюються за рахунок тимчасового перетискання венозних судин. Манжета накачується невеликим компресором,
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який забезпечує необхідний для оклюзії пальця тиск. Також до манжети підʼєднаний датчик тиску, який відповідає за припинення накачування манжети при досягненні у ній необхідного тиску (15 мм рт. ст.[2]) (див. рис. 1).

Рисунок 1 – Структурна схема високоточного неінвазивного оптоелектронного вимірювача вмісту цукру
ВИСНОВКИ. Було вдосконалено неінвазивний оптоелектронний вимірювач вмісту цукру в крові людини
шляхом включення у структуру приладу оклюзійної манжети, компресору і датчику тиску. Це вдосконалення
спрямоване на підвищення точності вимірювання рівня глюкози в крові за допомогою візуалізації мікросудинного русла пальця пацієнта, яка досягається проведенням оклюзійної проби, тобто затискуванням пальця манжетою, що призводить до тимчасового порушення кровотоку у венах пальця і збільшення розміру капілярів.
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Розглядається мотор-колесо для застосування в розробці автономного крісла для людей з особливими потребами. Представлені розрахунки ключових вузлів та розроблений прототип механізму.
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на-колеса може застосовуватися в машино- та автомобілебудуванні, приладобудуванні і всюди, де необхідне використання автономних міні- і максірушіїв підвищеної потужності з мінімальним енергоживленням.
Аналогами розробки є: мотор - колесо, мотор – редуктор, радіальний роликовий підшипник, планетарний зубчатий механізм та електричний двигун постійного струму.
Мотор-колесо - різновид ведучого колеса, комплексний агрегат , в якому об'єднані безпосередньо колесо ,
електричний двигун , силова передача і гальмівна система. Lohner-Porsche (1900) - перший в світі гібридний
автомобіль У конструкції машини застосовані мотор-колеса. У 1890 році Едвардом Паркхерст з Воберна, штат
Массачусетс , винайдений двигун з високим крутним моментом і низьким числом оборотів в хвилину. Двигун
був вбудований в колесо. Автор концепції першого мотор-колеса - Веллінгтон Адамс з Сент-Луїса ( патент
США 1884 роки). З 1890 відразу декількома патентами була захищена конструкція електричного приводу, що
встановлюється на велосипеді. Так, патент США 1895 року Огдена Болтона описує електровелосипед з живленням від батареї з мотор-втулкою, встановленої на задньому колесі [1].
Колеса забезпечують безпосередній зв'язок автомобіля з дорогою, беруть участь у створенні й зміні напряму
його руху, передають навантаження від ваги автомобіля на дорогу. Залежно від призначення колеса автомобіля
поділяють на: ведучі; керовані; комбіновані (ведучі й керовані); підтримувальні.
Циліндричні роликові підшипники кочення – це елементи опор осей, валів та інших деталей, що працюють
на використанні принципу тертя кочення. Підшипник кочення складається із зовнішнього та внутрішнього кілець, тіл кочення і сепаратора. Внутрішнім кільцем підшипник розміщують на валу або осі, а зовнішнім – у
корпусі опори. Відносне обертання внутрішнього кільця відносно зовнішнього забезпечується за рахунок тіл
кочення між кільцями. Тіла кочення перекочуються по доріжках кочення (бігових доріжках), які передбачені на
зовнішньому та внутрішньому кільцях підшипника. Сепаратор розділяє тіла кочення і утримує їх на однаковій
відстані [2]. Перевагами підшипників кочення для побудови конструкції колеса є: а) малі втрати на тертя, що
забезпечує високий ККД опор (до 0,99); б) висока несуча здатність; в) малі габаритні розміри в осьовому напрямі; г) невисокі вимоги до матеріалу та якості поверхонь.
Розрахунок колеса по методиці підшипників кочення основується на двох критеріях: 1) розрахунок на статичну вантажопідйомність по залишковим деформаціям; 2) розрахунок на ресурс (довговічність). Еквівалентне
динамічне навантаження для радіальних та радіально упорних підшипників є таке умовно постійне радіальне
навантаження, при дії якого підшипник має таку довговічність, що і при дійсних умовах навантаження. P =
VXFr + YFa KKT, де: Fr ,Fa − радіальне та осьове навантаження; X,Y − коефіцієнти радіального та осьового
навантаження; V − коефіцієнт обертання кільця (V = 1 при обертанні внутрішнього кільця, V = 1,2 при обертанні зовнішнього кільця); K − коефіцієнт безпеки, враховує характер навантаження (для редукторів 1,2…1,3); KT
− температурний коефіцієнт (до 100°С приймають 1).
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вибір двигуна до електроприводу полягає у визначенні типу
двигуна і його номінальних даних; потужності, номінальних значень напруги і частоти обертання, перевантажувальної здатності і т.д. Параметри мережі живлення, визначають вибір типу двигуна постійного струму, і його
номінальну напругу.
Визначаючи необхідну номінальну потужність привідного двигуна, спочатку обчислюють його розрахункову
потужність 𝑃розр. . Якщо режим роботи електроприводу тривалий з постійним навантажувальним моментом, то
розрахункова потужність привідного двигуна, кВт:
𝑃розр. = 𝑀𝐶 𝜔 ∗ 10−3 = 0,105 ∗ 10−3 ∗ 𝑀𝐶 𝑛2 ,
де 𝑀𝐶 – статичний момент, Н×м; 𝑛2 – частота обертання вала двигуна, об/хв.
По каталогу на електродвигуни прийнятого принципу дії з урахуванням напруги і частоти обертання вибирають двигун із номінальною потужністю, на 10-20%
перевищуючий
розрахункову,
тобто 𝑃ном. = (1,1 ÷
D3
1,2)𝑃розр.
H
В основу розрахунку кінематичного механізму покD2
ладено
принцип мінімуму габаритів при максимумі кру4
D4
тного моменту двигуна для заданої швидкості обертання
3 колеса. Для визначення передаточного відношення пламеханізму використовують метод зупинки во2 нетарного
дила (метод Вілліса) або як його ще називають – метод
інверсії [2]. Розглянемо планетарний механізм як єдину
систему, у якій кожне колесо обертається зі своєю швидкістю і , а водило в якомусь напрямі зі швидкістю .
Тоді кінематична схема має вигляд ( Рис. 1. ).
Якщо планетарний механізм розмістити (установити) в будь-якій прозорій посудині, буде наочно видно, як
Рис. 1. - Схема кінематичного механізму.
кожний елемент планетарного механізму зі своєю кутовою швидкістю і в своєму напрямі обертатиметься, зокХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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рема і водило зі швидкістю н. Надамо всій системі механізму обертального руху у протилежному напрямі руху
водила зі швидкістю −н . При цьому водило стане нерухомим, тобто маємо можливість спостерігати випадок
зупинення водила н = 0 . Якщо прозору посудину з механізмом обертати в напрямі −н , то водило буде нерухомим в просторі, а кожний елемент механізму змінить свою швидкість на −н . У цьому випадку вважатимемо
що водила взагалі немає, а планетарний механізм став простим зубчастим багатоступеневим (оберненим) механізмом. Передаточне відношення простого (оберненого) механізму визначають відношенням кутових швидкостей входу до виходу.
На кресленні приведена конструкція колеса-двигуна. Колесо-двигун (Рис. 2.) складається із протектора 1,
який зафіксований на зовнішньому динамічному демпфуючому ободі 2 з внутрішньою еластичною зубчатою
поверхнею. Привідні ролики 3, що виконані у вигляді еластичних шестерень, котяться по внутрішньому динамічному ободі 4 із еластичною зубчатою поверхнею, знаходячись таким чином в зубчатому щепленні з обома
ободами 2 і 4. Внутрішній динамічний обід 4 розміщений на валу 5, зафіксованому в корпусі 6. Кожен окремий
привідний ролик 3 з`єднаний зі своїм окремим електродвигуном 7, закріпленим в корпусі 6. Всі електродвигуни
7 закріплені в корпусі 6, живляться від одного джерела живлення 9 і з`єднані платою дистанційного керування
10. Корпус 8 з джерелом живлення 9 і платою 10 через ущільнювачі 11 з`єднаний з корпусом 6 за допомогою
кільця 12.
Колесо-двигун працює таким чи8
6
7
1
ном. Привідні ролики 3 за допомогою
відповідних кожному із них електрод2
вигунів 7 приводять в рух зовнішню
3
9 динамічну обойму 2 , закріпленим на
ній протекторі 1. За рахунок кінематики
механізму малопотужні електродвигуни
10 7 створюють достатньо великий сумар4
ний крутний момент протектора 1 і за11 безпечують йому необхідну швидкість
5
обертання. Привідні ролики 3 і зовніш12 ній 2 та внутрішній 4 ободи, виготовлені із спеціальної підсиленої гуми, дозволяють збільшити навантаження на
колесо і відмовитися від повітряної камери. При цьому конструкція системи
Рис. 2 – Конструкція колеса двигуна
дозволяє здійснити окремий привід кожного колеса двигунами мінімально можливої потужності і живлення. Таким чином створено конструкцію і
виготовлено дослідний зразок (Рис. 3.) автономного двигуна-колеса з дистанційною системою керування зі сферою вжитку широкого застосування, включаючи розробки для застосування в космосі.
ВИСНОВКИ. Було створено конструкцію і виготовлено дослідний зразок (Рис. 3.) автономного двигунаколеса з дистанційною системою керування зі сферою вжитку широкого застосування, включаючи розробки для
застосування в космосі.

а)

б)
в)
Рис. 3 – Дослідний зразок двигуна – колеса ( а) зовнішній вигляд;
б), в) блок двигунів з одним редуктором.).
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ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ЧАСТОТНОГО ОТКЛИКА ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ
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Описана конструкция виброакустического анализатора частотного отклика с беспроводным WiFi-интерфейсом
и Web-интерфейсом пользователя. Анализатор позволяет получать амплитудные и фазовые характеристики
объекта исследования в диапазоне от 10Hz до 10KHz. Рассматривается возможность оценки состояния биологического объекта (норма, патология) по особенностям его частотного отклика
Ключевые слова: виброакустический анализатор частотного отклика, состояние биологического объекта
VIBROACOUSTIC FREQUENCY RESPONSE ANALYZER FOR BIOMEDICAL RESEARCH
Bozhenko A.L, Dymytrov Y.Y., Kubov V.I.
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine. e-mail: kvi@mksat.net
Godlevsky L.S.
Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine.
Kubova R.M.
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The design of a vibroacoustic frequency response analyzer with a wireless WiFi interface and a Web user interface is
described. The analyzer is used to obtain the amplitude and phase characteristics of the research object in the range
from 10Hz to 10KHz. The article estimates the possibility of assessing the condition of biological object
(norm/pathology), according to the features of its frequency response.
Key words: vibroacoustic frequency response analyzer, condition of biological object
АКТУАЛЬНОСТЬ. В медицинской практике широко используются методы диагностики, основанные на
прослушивании звукового отклика исследуемого объекта. В работе [1] предлагается использовать систему из
акустического виброизлучателя и электронного стетоскопа для анализа амплитудно-частотных характеристик
легких при экспресс обследованиях на предмет заболевания COVID. Диагностика строится на особенностях
взаимодействия акустических сигналов различной частоты с тканями легких. Грубыми аналогами такой диагностики являются методы УЗИ и метод перкуссии. По сравнению с УЗИ, предлагаемая технология значительно проще и дешевле. А по сравнению с перкуссией - позволяет давать количественную оценку результатам обследования, и существенно уменьшает требования к степени опытности врача диагноста.
В работе [1] амплитудно-частотные спектры получаются в результате постобработки записей на персональном компьютере, что требует определенных навыков работы с соответствующим программным обеспечением.
Нами предложена схема диагностического комплекса, выполняющего анализ сигнала сразу в процессе измерений. При этом измеряются не только амплитудные, но и фазовые характеристики сигнала отклика.
АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. Комплекс построен по классической схеме спектроанализатора, где в качестве исследуемой системы выступают биологический объект – рис.1.

Рис.2. Схема цифровой обработки.
Asin =

Рис.1. Функциональная схема анализатора.

A=

1 N
1 N
  Ai  sini  ; Acos =   Ai  cosi  ; (1)
N i =1
N i =1

Asin2 + Acos2 ;  = arctg (Acos , Asin) .

(2)

Результаты измерений передаются на консоль пользователя, в качестве которой выступает персональный
компьютер или мобильный телефон. Особенности реализации такой технологии по WiFi-каналу через Webинтерфейс описаны в работах [2, 3]. При этом отпадает необходимость специальной загрузки программного
обеспечения на консольное устройство. Все необходимое программное обеспечение будет загружено на клиентскую консоль с Web-сервера, реализованного на модуле Esp8266, после подключения клиента к модулю по
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WiFi. При этом не возникает проблем адаптации программного обеспечения под конкретную операционную
систему. Достаточно стандартной поддержки из Web-браузера.
Измерительная система построена на базе двух взаимодействующих микропроцессорных плат: формирователь излучаемого акустического сигнала и синхронный детектор sin-, cos-квадратур принимаемого сигнала на
процессоре ATmega328; и интерфейсный модуль на базе WiFi-модуля Esp8266. Такое построение системы позволило устранить проблему взаимного влияния процессов синхронной регистрации акустического сигнала и
асинхронного обмена с пользователем по WiFi.
На объект исследования подаются сигналы изменяющейся по времени частоты, а на выходе объекта выполняется синхронная регистрация квадратур принятого сигнала – рис.2. Синусоидальный сигнал излучения формируется путем сглаживания широтно-модулированного импульсного PWM-сигнала, формируемого по табличным данным, предварительно записанным в память процессора. Этот сигнал подается на усилитель мощности, и далее на акустический излучатель.
Частотный диапазон исследований определяется техническими параметрами акустического приемника и,
прежде всего, характеристиками акустического излучателя. В нашем случае использовался электретный микрофон с внешним усилителем и набор различных излучателей. В качестве акустического излучателя мы исследовали акустические электромагнитные головки различной мощности и электромагнитный виброизлучатель на
номинальную мощность 20W, аналогичный излучателю, описанному в работе [1]. Мощность излучателя в эксперименте ограничивалась напряжением питания усилителя 5V и сопротивлением излучателя 4Ω. Соответственно, эффективное значение мощности на выходе усилителя составляло около 4W.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис.3 приведены примеры измерений амплитуд и фаз сигнала частотного отклика при размещении виброизлучателя и приемника на грудной клетке человека в частотном диапазоне от 10Hz до 10KHz.

a) Амплитуда (левая шкала) и фаза (правая шкала).
b) Амплитуды сигнала и шумов.
Рис.3. Частотные зависимости амплитуды и фазы сигнала частотного отклика и амплитуды помех.
Точки и линии на рис.3а соответствуют следующим значениям: Thorax – амплитуда отклика; Phi – фаза сигнала; Noise – уровень аппаратных шумов. На рис.3b, для сравнения, приведены уровни частотного отклика сигнала и уровни акустических шумов сердца – точки и линия Heart.
Как видно из графиков, основным источником помех в области низких частот является сердце, способное
конкурировать по уровню сигнала с виброизлучателем мощностью 4W. В области высоких частот главным
ограничивающим фактором является интенсивное поглощение акустического излучения биологическими тканями.
В процессе исследований было отмечено, что объект исследования совместно с излучателем и приемником
сигнала образуют сложную резонансную систему, частотные и фазовые характеристики которой существенно
зависят как от взаимного расположения, так и от способа крепления излучателя и приемника на объекте.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Разработан виброакустический анализатор частотного отклика с беспроводным WiFi-интерфейсом и Web-интерфейсом пользователя. Анализатор позволяет получать амплитудные и
фазовые характеристики объекта исследования в диапазоне от 10Hz до 10KHz. Для оценок возможности использования разработанного комплекса для диагностики патологий и заболеваний легких, необходимо проведение дополнительных исследований, в том числе с целью выявления информативно значимых признаков патологии.
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ВИЯВЛЕННЯ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ПО ТЕМПЕРАТУРНІЙ
НЕОДНОРІДНОСТІ ШКІРНОГО ПОКРИВУ
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Виявлення запальних процесів в організмі дорослих та дітей по температурній неоднорідності шкірного покриву є актуальним та складним завданням ранньої медичної діагностики. Застосування дистанційної інфрачервоної термографії як високоточного та чутливого методу променевої діагностики дозволяє успішно вирішувати
цю проблему.
Ключові слова: температурна неоднорідність, термографія, запальний процес.
IDENTIFICATION OF INFLAMMATORY PROCESSES IN THE HUMAN BODY BY THE TEMPERATURE
HETEROGENEITY OF THE SKIN
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Identification of inflammatory processes in the body of adults and children by the temperature heterogeneity of the skin
is an urgent and difficult task of early medical diagnosis. The use of remote infrared thermography as a highly accurate
and sensitive method of radiation diagnostics allows to solve this problem successfully.
Key words: temperature heterogeneity, thermography, inflammatory process.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Виявлення захворювань людини на ранніх доклінічних стадіях є найважливішою задачею медичної діагностики.
Локальне підвищення тепловипромінювання внаслідок збільшення метаболізму розповсюджується на оточуючі тканини та проєктується на шкіру у вигляді температурної аномалії внаслідок теплопровідності тканин,
капілярної конвекції та конвекції великих судин. Практично при всіх патологічних станах біологічного об"єкту
(БО) зміна температури є найпершим симптомом, що вказує на порушення в організмі [1-4].
Основними причинами температурної асиметрії є судинна патологія, яка включає судинні пухлини, вегетативні розлади, які призводять до порушення регуляції судиного тонусу, венозного застою, запальних процесів.
Своєчасно виявити патологічні зміни в організмі БО - завдання ранньої медичної діагностики. Це питання
досить успішно вирішується завдяки застосуванню дистанційної інфрачервоної термографії (ДІТ).
Розподіл температури на шкірній поверхні (ШП) тіла людини природньо пов"язане з інтенсивністю обмінних процесів та кровообігу. Зміна температури шкіри відбувається внаслідок або завдяки теплопровідності тканин тіла, або внаслідок зміни теплопереносу, що здійснюється током крові. Так, наприклад, під час запального
процесу в якомусь органі черевної порожнини або при наявності пухлини, завдяки теплопровідності на поверхні передньої стінки черевної поверхні з"являється "теплова проєкція" вогнища запалення або пухлини.
Незважаючи на успіхи у застосуванні сучасних методів променевої діагностики в деяких випадках застосування їх не тільки небажане, але й становить загрозу для здоров"я обстежуваного. Так, для виявлення запальних
процесів в гайморових порожнинах не використовують рентгенівські методи дослідження дітям та вагітним.
Саме в цих випадках єдиним діагностичним методом є ДІТ.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для демонстрації ефективності методу ДІТ представлені
термографічні зображення, які отримані під час обстеження дітей за методикою, яка детально викладена в роботі [5].
Температурна неоднорідність хребта виявлена в дитини 9 років (рис.1); порушення кровопостачання дистальних відділів лівої верхньої кінцівки підлітка 16 років показано на рис. 2.

Рис. 1. Температурна неоднорідність
хребта.

Рис. 2. Порушення кровопостачання
дистальних відділів лівої кисті

Отримані температурні показники в зонах
температурної неоднорідності хребта, показаних
цифрами 1-5, які становлять відповідно: (33,5934,34-34,66-34,9334,14)°С. Спостерігається максимальний градієнт
температури
+1,34°С, що значно пе-

ревищує допустиму фізіологічну норму (0,5°С).
ХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
48

БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ
Порушення мікроциркуляції дистальних відділів кінцівок, яке представлене на рис. 2, може бути однією з
основних причин розвитку ревматичного запалення у дітей [6].
Слід зазначити, що видимих патологічних проявів функціональних порушень у обстежуваних не було. Виявлені температурні асиметрії потребують клінічного обстеження та аналізу.
ВИСНОВКИ. Виконана робота показала, що термографія дозволяє швидко та без проявів незручності для
пацієнта під час обстеження виявляти ділянки з температурною неоднорідністю, що особливо важливо під час
обстеження дітей. При виявленні температурної неоднорідності на поверхні шкірного покриву необхідно провести детальне обстеження пацієнта для отримання інформації щодо її причини.
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РОЗРОБКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ФАНТОМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНИМИ ТИПАМИ
ПАТОЛОГІЙ ДЛЯ ТРЕНІНГУ БІОМЕДИЧНИХ ІНЖЕНЕРІВ
Костін Д.О., Больбух І.Р.
Харківський національний університет радіолектроніки
м. Харків, Україна. E-mail: ihor.bolbukh@nure.ua; denys.kostin@nure.ua
Був виготовлений ультразвуковий фантом молочної залози з різними типами патологій з метою впровадження у
навчальний процес для тренінгу біомедичних інженерів під час під час лабораторного практикуму на системах
медичної візуалізації.
Ключевые слова: молочна залоза, ультразвуковий фантом, візуалізація патологій, ультразвуковий сканер, ехогенність тканин.
DEVELOPMENT OF THE ULTRASOUND BREAST PHANTOM WITH DIFFERENT TYPES OF
PATHOLOGIES FOR THE TRAINING OF BIOMEDICAL ENGINEERS
Kostin D.O., Bolbukh I.R.
Kharkiv National University of Radio Electronics
Kharkiv, Ukraine, E-mail: ihor.bolbukh@nure.ua; denys.kostin@nure.ua
This scientific work represents a developed ultrasound phantom of the breast with different types of pathologies was
made in order to introduce into the educational process for the training of biomedical engineers during a laboratory
works on medical imaging systems.
Key words: breast, ultrasound phantom, visualization of pathologies, ultrasound scanner, tissue echogenicity.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Навчальний процес у сучасних умовах дистанційної освіти потребує впровадження нових підходів до отримання практичних навичок під час організації лабораторного практикуму з фахової
підготовки за технічними спеціальностями [1]. Одними із основних напрямів фахової підготовки саме біомедичних інженерів є вивчення штучних органів і систем, систем медичної візуалізації, проєктування апаратів та
систем заміщення втрачених органів і фунцій людини, обробка та аналіз біомедичної інформації [2-3]. Тому
модернізація лабораторних та практичних занять, впровадження реальних фантомів і симуляційних макетів,
використання тренінгових систем, імітаційних віртуальних тренажерів, графічних та сенсорних пристроїв, Multitouch та multimedia технологій [3-7] є актуальним напрямом сучасної освіти, дозволяє біомедичному інженеру
засвоїти основні принципи роботи систем медичної візуалізації із застосуванням розроблених об’єктів [6-10].
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З метою проведення лабораторних занять із використанням ультразвукогового обладнання був розроблений план тренінгових досліджень спеціалізованих моделей –
фантоми молочних залоз, грудні імпланти, екзопротези. Оскільки ультразвукове дослідження (УЗД) дозволяє
оцінити стан тканин МЗ за ступенем їх ехогенності (величиною акустичного імпедансу)., то головною перевагою його є відсутність впливу іонізуючого випромінювання; доступність і висока пропускна здатність; радіаХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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ційна безпека; доступність у придбанні обладнання та витратних матеріалів; у 25% випадків допомагає у вирішенні питань диференціальної діагностики пальпованих вузлових утворень; несе значну додаткову інформацію
під час візуалізації елементів структури МЗ на щільному фоні.
На кафедрі біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки був розроблений унікальний фантом на базі використаного екзопротезу молочної залози (МЗ) від ортопедичного наукововиробничого реабілітаційного центру «Ортес» для проведення тренінгових ультразвукових досліджень грудей з
різними типами патологій. У фантом молочної залози були поміщені моделі різних патологічних джерел з різними фізичними властивостями матеріалів до відбиття звукового сигналу та імітації ехогенності тканин органу.
З метою позначення локалізації патологічного процесу у фантомі МЗ необхідно їх умовно розділити на чотири
квадрати: верхній-зовнішній, верхній-внутрішній, нижній зовнішній і нижній-внутрішній (рис. 1). До патологій
тканин молочної залози можна віднести: фіброаденоми, атероми, ліпоми, атероми, галактоцеле, судинні пухлини, а також злоякісні ураження: найчастіше – пухлини епітеліальної (різні форми раку) і сполучнотканинної
природи (різновид сарком).
Ультразвуковий фантом молочної залози
був виготовлений з силіконового гелю тілесного кольору в оболонці з поліуретанової
плівки, а для, поміщених всередину, чужорідних об’єктів були використані такі матеріали: плексиглас, парафін, кераміка, гума, латекс (рис. 2) із використанням навчального
ультразвукового діагностичного сканеру європейського рівня MEDELKOM SLE-101PC.
Були розроблені 4 грудні фантоми з імітацією мастопатії, кісти, фіброаденоми, раку МЗ
для визначення чужорідних складових під
Рисунок 1 – Позначення квадрантів молочних залоз для
час ультразвукової візуалізації, розрахунок їх
поміщення у фантом різної природи патологій.
параметрів та дослідження фізичних властивостей проходження ультразвуку через синтетичні матеріали, котрі за своїми акустичними характеристиками нагадують сполучну, жирову, епітеліальну
тканини.
ВИСНОВКИ. Таким чином, використання
.
розроблених акустичних фантомів штучних
органів при проведенні тренінгових ультразвукових досліджень студентами надає змогу
підвищити якість фахової підготовки біомедичних інженерів, а наочність навчального
матеріалу дисциплін сприяє покращенню їх
рівня викладання та набуття практичних навичок.
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СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ МОДЕЛІ ПУХЛИНИ ЗА ЗРІЗАМИ
Кухаренко Д.В., Вадурін К.О., Косюта Р.І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: kir3337@gmail.com
Робота спрямована на побудову віртуального пристрою у середовищі LabVIEW користуючись створеною математичною моделлю процесу обробки зрізів. Побудована програма є базою для подальшої розробки алгоритму
векторизації зрізів, що дозволить ефективно використовувати графопобудовники для виведення медичних зображень.
Ключові слова: 3D-модель, реконструкція, LabVIEW, менінгіома, друк.
CREATING A PROGRAM FOR RECONSTRUCTING A TUMOR MODEL FROM IMAGES
Kukharenko D., Vadurin K., Kosjuta R.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kir3337@gmail.com
The work is aimed at building a virtual device in the LabVIEW environment using the created mathematical model of
the processing of slices. The built program is the basis for the further development of an algorithm for vectorization of
slices, which will make it possible to effectively use plotters for displaying medical images.
Key words: 3D-model, reconstruction, LabVIEW, meningioma, printing.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Моделювання пухлин здійснюється за даними отриманими під час проведення
томографії та збереженими у медичному форматі DICOM, на основі цих даних будують 3D-моделі пухлин.
Апарат МРТ, по суті – великий магніт з радіостанцією і антенами. Магніт створює поле, радіостанція з певною
частотою «видає» імпульси, які змушують атоми водню «вибудовуватися» у напрямку магнітного поля. Коли
імпульс закінчується, атоми повертаються в початковий стан і випромінюють енергію. Цю енергію приймають
«антени» і відправляють дані комп’ютеру на обробку. Він створює пошарове зображення органів і тканин в
будь-яких площинах. Але оскільки розміщення атомів водню в молекулах не є рівномірним, а також здійснюється поперечне січення волокон, що складають окремі структури, результуюче зображення рівнів яскравості
структур є диспергованим.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Щоб отримати якісну поверхню полігональної моделі пухлини,
що відтворена за зрізами, реалізуємо раніше розроблену математичну модель у вигляді віртуального пристрою
у середовищі LabVIEW. Фронтальна панель розробленого віртуального пристрою описується у [1]. Передбачимо у програмі можливість збереження оброблених зрізів для подальшої векторизації та виведення графопобудовниками [2, 3].
Спершу зробимо можливим керування завантаженням зрізів з лицьової панелі віртуального пристрою. Для
цього до функції Read Image додамо контролюючі елементі для ручного введення параметрів: тегів DICOM
найменувань; назви початкового та кінцевого файлів; каталог з файлами зрізів (рис. 1, а).
Для того щоб зменшити розміри всіх зрізів відповідно поставлених вимог застосуємо функцію Array Subset.
Оскільки обрана функція повертає масив з даними від визначених індексів до визначеної довжини отримаємо
частину масиву з шуканою зоною інтересу (рис. 1, б).
Математичну модель лінійного контрастування МРТ-зрізів реалізуємо за допомогою простих функцій
Substract, Divide, Multiply. Максимальне та мінімальне значення яскравостей масиву отримаємо за допомогою
функції Array Max & Min, а для отримання цілочисельного результату яскравості скористаємось функцією
Rount To Nearest (рис. 1, в).
Для кращого розрізнення шуканих структур, чи оператора якому зручно працювати з темними деталями на
світлому тлі реалізуємо можливість вибору негативу зображень для подальшої роботи (рис. 1, г). Для подальшої
обробки зрізів перетворимо 3D-масив у 2D-масив об’єднавши усі зображення в одне, встановивши їх один за
одним. Для перетворення масиву скористаємося функцією Reshape Array, встановимо два розміри нового масиХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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ву: перший, як добуток Z-довжини (дріт 4) та Y-довжини (дріт 5); другий, як X-довжина (дріт 6) (рис. 1, д).
Виходячи з IMAQ Create дріт 10 прямує до функції де відбувається перетворення 2D-масиву в зображення.
Зображення створене з масиву надходить до подальшої бінаризаційної обробки дротом 11 (рис. 1, е).
Зображення з дроту 11 надходить до функцій: IMAQ MultiThreshhold до якої підключений кластер «Бінаризаційна маска», у якому встановлений діапазон яскравостей можна привести до одного рівня; IMAQ Mask яка
копіює рівні яскравості на вході до виходу, замінюючи у вихідному зображені рівні яскравості встановлені маскою (рис. 1, ж).
Щоб змінити параметри яскравості, контрастності та гами (ЯКГ) зображення використовуючи IMAQ
BCGLookup необхідно змінити тип зображення з відтінками сірого до 8-бітного скориставшись функцією
IMAQ Cast Image (рис. 1, з). Для здійснення просторової фільтрації з заданими у вікні «Розмір і допуск низькорівневої фільтрації» параметрами використаємо функцію IMAQ LowPass, отримані зображення відобразимо у
вікні «Зображення» та перетворимо у 2D-масив використовуючи функцію IMAQ ImageToArray (рис. 1, к).
Збереження сформованої моделі здійснимо за допомогою віртуального пристрою 3D Mesh STL save. Обраний пристрій дозволяє зберігати моделі у STL-форматі. Дані моделі мають надходити до нього у вигляді одновимірного масиву трикутників (рис. 1, л).

Рисунок 1 – Частини блок-схеми створеної програми у середовищі LabVIEW
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ВИСНОВКИ. У результаті виконання роботи було створено блок-схему програми для реконструкції моделей пухлин за зрізами у середовищі LabVIEW. У подальшому планується реалізувати алгоритм векторизації
оброблених зрізів та оптимізувати процес побудови зрізів використовуючи програмні можливості середовища
LabVIEW.
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ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРУРОПЛАСТИКИ
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Проворова-Кім М.
м. Париж. Франція
Запропоновано метод передопераційного моделювання круропластики для пластичної хірургії, який дозволяє
моделювати контур м’яких тканин гомілки для надання більш естетичної форми нижніх кінцівок.
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PREOPERATIVE SIMULATION OF CRUOPLASTY FOR PLASTIC SURGERY
Matveev A., Yurko O., Meshkov M.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University
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A method of preoperative modeling of cruroplasty for plastic surgery has been proposed, which allows modeling the
contour of the soft tissues of the lower leg to give a more aesthetic shape to the lower extremities.
Key words: implant, shin, cruroplasty.

Рисунок 1 – Лінії западень (а) та
опуклостей (б) нижніх кінцівок

Рисунок 2 – Нормальна вісь
нижньої кінцівок, лінія
опуклостей – пряма

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливою складовою естетичної привабливості людини є форма нижніх кінцівок, яка у відносинах між жінкою та
чоловіком набуває значення, порівнянного з вторинними статевими ознаками [1]. Відзначається збільшення кількості пацієнтів, переважно жінок,
які прагнуть виправити форму нижніх кінцівок. За даними ASPS (Американське товариство пластичних хірургів), приріст цієї категорії пацієнтів
за 2017 рік склав 57 % [ASPS, 2018; Eriksen S., 2011]. Значимість проблеми
залежить від того, що порушення зовнішнього вигляду нижніх кінцівок
стає причиною втрати впевненості у собі, відбивається на внутрішньосімейних відносинах, викликає обмеженість спілкування серед однолітків, призводить до особистісної стигматизації. Психотерапевтичне лікування в подібних ситуаціях неефективне, а застосування круропластики,
навпаки, реально покращує якість життя. Круропластика – пластична операція з корекції форми та розміру гомілок за допомогою спеціальних імплантатів. Найбільш перспективним способом збільшення обсягу м’яких
тканин є використання силіконових імплантатів. Однак саме собою збільшення обсягу гомілки не можна вважати критерієм ефективності операції
через неоднозначне трактування отриманих результатів [2]. Основними
проблемами круропластики є відсутність систематизації застосовуваних
методів хірургічного лікування, неконкретність показань до їх застосування, відсутність критеріїв ефективності втручань, що проводяться. Всі вони
обумовлені невизначеністю загальноприйнятої естетичної норми і сприяють появі незадоволених пацієнтів. Разом з поширенням круропластики
з’ясувалося, що багато хірургів не усвідомлюють естетичну норму. Як не
парадоксально, метою операції зі збільшення обсягу м’яких тканин нижніх
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кінцівок є не збільшення їх обсягу, а формування естетично привабливого контуру всієї кінцівки. Нерозуміння
цього веде до зростання кількості ускладнень та дискредитації методів круропластики в цілому. У зв’язку з цим
необхідно враховувати, що зміна тільки однієї області може призвести до дисбаланса всього контуру нижньої
кінцівки, тому необхідно проведення передопераційного моделювання форми всіх суміжних сегментах
кінцівки, від гомілки до стегна.
Таким чином, проблеми круропластики вимагають рішень, здатних забезпечити практичну допомогу не
тільки нужденним пацієнтам, але в першу чергу фахівцям – пластичним хірургам, що визначає актуальність
даного напряму.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Запропоновано використовувати МРТ м’яких тканин нижніх
кінцівок для візуалізації анатомічних структур. За отриманими даними проводитися моделювання параметрів
гомілки щодо інших складових нижніх кінцівок для проведення круропластики. Внутрішній контур м’яких тканин нижніх кінцівок обмежується двома лініями, лінією опуклостей та лінією западень. При цьому всі опуклості (медіальна поверхня коліна і середня третина гомілки) повинні належати до лінії, що з’єднує лобковий
симфіз і внутрішню кісточку, а західні медіальні частини (середня третина стегна, підколінне западіння і нижня
третина гомілки) повинні належати до лінії, що з’єднує лобковий симфіз і центр стопи (рисунок 1).
Це дозволяє об’єктивно описати особливості розподілу м’яких тканин та планувати хірургічну корекцію. У
разі нормальної механічної осі нижньої кінцівки лінія опуклостей є прямою, на якій повинні бути позначені
раніше медіальна поверхня коліна та середня третина гомілки.
При зведенні ніг лінії правої та лівої кінцівок збігаються, відповідно виступаючі частини повинні стикатися
по А. А. Артем’єву (рисунок 2).
Використовуючи запропонований метод, можна розрахувати основні параметри імплантатів і приріст
м’яких тканин. Аналіз залежностей приросту м’яких тканин від встановленого імплантату дозволить визначити
поняття «умовний переріз» імплантату:
Sy = w · h ,
(1)
де Sy – умовний переріз імплантату, w – ширина імплантату, h – висота профілю імплантату.
З урахуванням фізичних особливостей пацієнта можна обчислити належний умовний переріз імплантату:
Sy ≈ ΔbГ · aГ ,
(2)
де ΔbГ – шуканий приріст м’яких тканин у передній площині, aГ – переднезадній розмір гомілки.
Ефективність запропонованого способу підбору імплантатів для проведення передопераційного моделювання для круропластики може бути підтверджена порівнянням фактичних та розрахункових даних.
ВИСНОВКИ. Запропоновано метод розрахунку перерізу імплантатів, що дозволяє прогнозувати зміну контуру м’яких тканин після круропластики. Також цей метод можна використовувати для корекції естетичних
ускладнень після збільшення об’єму тканин нижніх кінцівок силіконовими імплантатами.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На поточний час у експериментальній та клінічній медицині стрімко зросла зацікавленість у нових методах діагностики, лікування та профілактики захворювань, що, зокрема, зумовлено
появою багато чисельних електронних приладів, які дозволяють здійснювати дослідження кількісних та якісних
характеристик біологічних рідин та тканин на рівні нанотехнологій, які реалізували можливість виявлення механізмів молекулярних пере-творень, які викликають патологічні зміну у організмі людини.
Найбільше застосування на даний час знаходять методи аналізу і обробки зображень з метою їх поліпшення
(підвищення ймовірності розпізнавання образів), придушення шумів, виділення структурних елементів, реставрації та реконструкції. Одним з прикладів застосування таких технологій є здійснення досліджень за допомогою пристроїв, робота яких базується на принципах Фур’є-оптики та Фур’є-спектроскопії.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Ефективність використання когерентного оптичного аналізатора (КОА) для розв’язання тієї чи іншої задачі
можна оцінити за допомогою основних його характеристик. Основними характеристиками КОА, що визначають їх властивості та функціональні можливості, є [1]:
– робочий діапазон просторових частот;
– просторова смуга пропускання;
– просторова спектральна роздільна здатність;
– енергетична роздільна здатність;
– похибки вимірювання амплітуди спектра і просторової частоти.
Робочий діапазон просторових частот – це діапазон просторових частот, в межах якого всі частотні складові досліджуваного спектра пропускаються оптичною системою КОА. На певній просторовій частоті 𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥
досліджуваний спектр зникатиме. Ця максимальна просторова частота й буде визначати робочий просторовий
спектральний діапазон.
Просторова смуга пропускання SBP (Space Bandwidth Product) визначається числом роздільних точок, які
здатний формувати спектроаналізатор [2, 3]. Ця смуга є аналогом робочого спектрального діапазону. Найбільша просторова частота 𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥 = 𝜈𝑟𝑒𝑠 , яку розділяє КОА, визначається найбільшим кутом дифракції 𝜑𝑑 = Θ𝑚𝑎𝑥
решітки, яка розташована в площині просторово-частотного модулятора світла (ПЧМС). При нормальному падінні плоскої хвилі на дифракційну решітку, яка розташована в передній фокальній площині Фур’є-об’єктива,
для першого порядку дифракції із основного рівняння решітки маємо: 𝑑 sin 𝜑𝑑1 = 𝜆, де 𝑑 = 1⁄𝜈𝑟𝑒𝑠 – період дифракційної решітки.
Звідки:
1
𝜈𝑟𝑒𝑠 = sin 𝜑𝑑1 .
(1)
𝜆
Тоді просторова смуга пропускання КОА становитиме:
𝑌𝑚
𝑌𝑚
𝑆𝐵𝑃 =
= 𝑌𝑚 𝜈𝑟𝑒𝑠 =
sin 𝜑𝑑1 ,
(2)
𝑑
𝜆
де 𝑌𝑚 – вертикальний розмір ПЧМС.
Просторова спектральна роздільна здатність характеризується інтервалом частот, при яких система може
розрізняти (розділяти) дві спектральні складові однакової амплітуди з частотами 𝜈𝑥 та 𝜈𝑥 + 𝛿𝜈𝑥 . Оскільки вихідний сигнал реєструється МПВ, то спектральна роздільна здатність системи визначається, перш за все, розмірами його чутливої площадки (пікселя).
Енергетична роздільна здатність служить для оцінки здатності матричного приймача випромінювання
(МПВ) виявляти сигнали на фоні шумів. Основним критерієм, що визначає енергетичну роздільну здатність, є
поріг чутливості МПВ. Порогом чутливості називають найменший потік випромінювання або найменшу освітленість, які можуть бути зареєстровані приймальною системою. Йому відповідає такий мінімальний рівень сигналу, при якому на виході МПВ відношення сигнал/шум дорівнює одиниці.
Похибка вимірювання амплітуди спектра – це різниця між амплітудою світлового поля в площині аналізу і
реальною амплітудою спектра сигналу для певної просторової частоти.
Похибка вимірювання просторової частоти – це різниця між розрахунковою і реальною просторовими частотами для певної точки площини аналізу КОА.
Даними розрахунками передбачається визначення граничної просторової частоти, просторової спектральної
роздільної здатності; а також, енергетичний розрахунок КОА, у якому вхідний транспарант знаходиться на відстані 𝑓 перед Фур’є-об’єктивом. Система складається з джерела випромінювання(лазера), вхідного транспаранту (квадратний отвір), Фур’є-об’єктива та приймача випромінювання.
За вихідні дані для розрахунку було прийнято:
1. Параметри лазера: довжина хвилі лазера 𝜆 = 0,6328 мкм, потужність Φ = 4,5 мВт.
2. Параметри Фур’є-об’єктива: діаметр вхідної зіниці 𝐷𝑝 = 36 мм, фокусна відстань 𝑓 = 100 мм, відносний
отвір 𝐷𝑝 : 𝑓 = 1: 2,8, коефіцієнт пропускання на довжині хвилі 𝜆 = 0,6328 мкм складає 𝜏0 = 0,8.
3. Розмір вхідного транспаранту 𝑎 × 𝑏 = 25 × 25 мм2 .
4. Еталонний вхідний сигнал – квадратний отвір розміром 0,1 × 0,1 мм2 .
5. Параметри ПЗЗ-матриці: час накопичення 𝑇𝑖 = 33 мс; розмір пікселя 𝑉𝐷 × 𝑊𝐷 = 14 × 14 мкм2 ; чутливість
на довжині хвилі 0,6328 мкм 𝑅𝐷 = 6В ∙ см2 /мкДж; напруга шумового сигналу 𝑢𝑛 = 200 мкВ.
При виконанні був застосований наступний порядок розрахунків.
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1. Для знаходження робочого діапазону просторових частот знайдемо граничні просторові частоти. Розглянемо одновимірний розподіл поля уздовж осі х. Для того, щоб знайти робочий діапазон просторових частот
скористаємось законами геометричної оптики. Оптична система КОА пропускає просторові частоти тільки в
межах від 0 до 𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥 . Розглянемо таке проходження променю через Фур’є-об’єктив, при якому буде пропускатись максимальна просторова частота (рис. 1).

а)

б)

Рисунок 1 – Проходження променя через Фур’є-об’єктив:
а – він’єтування відсутнє; б – він’єтування змінюється від 1 до 0
З рис. 1 видно, що граничні просторові частоти будуть дорівнювати:
𝑥3.𝑚𝑎𝑥1 𝐷𝑝 − 𝑎
𝑥3.𝑚𝑎𝑥2 𝐷𝑝 + 𝑎
𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥1 =
=
; 𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥2 =
=
,
(3)
𝜆𝑓
2𝜆𝑓
𝜆𝑓
2𝜆𝑓
де 𝐷𝑝 – діаметр вхідної зіниці Фур’є-об’єктива; 𝑎 – розмір транспаранта.
При цьому необхідно відзначити, що у спектральному діапазоні від 0 до 𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥1 він’єтування у системі відсутнє, а в межах від 𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥1 до 𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥2 – змінюється від 1 до 0. За межами просторової частоти 𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥2 сигнал
буде відсутній.
Розрахуємо ці частоти за формулами (3):
36 − 25
𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥1 =
= 86,6 мм−1 ;
2 ∙ 632,8 ∙ 10−6 ∙ 100
36 + 25
𝜈𝑥 𝑚𝑎𝑥2 =
= 480,3 мм−1 .
2 ∙ 632,8 ∙ 10−6 ∙ 100
Таким чином, в діапазоні просторових частот від 0 мм−1 до 86,6 мм−1 він’єтування у системі відсутнє, а в
межах від 86,6 мм−1 до 480,3 мм−1 – воно змінюватиметься від 1 до 0. Поза межами частоти 480,3 мм−1 сигнал буде відсутній.
Просторову смугу пропускання визначимо за наступною формулою [4]:
𝐷𝑝 − 𝑌𝑚
𝑌𝑚
𝑌𝑚
25
50 − 25
𝑆𝐵𝑃 =
=
sin (arctg
)=
∙ sin (arctg
) = 3066.
−6
𝑊𝑚
𝜆
2𝑓
632,8 ∙ 10
2 ∙ 100
Просторове спектральне розділення знайдемо з наступної формули [158 - 4]:
2𝑉𝐷
2 ∙ 14 ∙ 10−3
𝛿𝜈𝑥 𝑚𝑖𝑛 = 𝜈𝑥2 − 𝜈𝑥1 =
=
= 0,44 мм−1 .
𝜆𝑓
632,8 ∙ 10−6 ∙ 100
У [4] пропонується наступний алгоритм розрахунку відношення сигнал/шум.
1 Розраховуємо за відомими методиками освітленість транспаранту:
Φ
4,5 ∙ 10−3
𝐸0 =
𝑘𝑒 =
∙ 0,5 = 3,33 Вт/м2 ,
𝐴тр
26 ∙ 26 ∙ 10−6
де 𝑘𝑒 = 0,5 – коефіцієнт ефективності освітлювальної системи КОА, яка забезпечує рівномірність освітлення вхідного транспаранту; 𝐴тр – площа вхідного транспаранту.
2 Освітленість ПЗЗ-матриці у області, де знаходиться частота Найквіста уздовж координати 𝑥3 знаходимо з
формули [4]:
𝑎𝑏 2
𝑎𝑥2
𝑏𝑦3
𝐸(𝑥3 , 𝑦3 ) = 𝜏0 𝐸0 ( ) sin 𝑐 2 (
) sin 𝑐 2 (
)=
𝜆𝑓
𝜆𝑓
𝜆𝑓
2
0,1 ∙ 0,1
2 2
= 0,8 ∙ 3,33 ∙ (
) ∙ ( ) = 1,05 ∙ 10−2 Вт/м2 .
−6
632,8 ∙ 10 ∙ 100
𝜋
3 За наданою у [4] формулою знаходимо експозицію:
𝐻(𝑥3 , 𝑦3 ) = 𝐸(𝑥3 , 𝑦3 )𝑇𝑖 = 1,05 ∙ 10−2 ∙ 33 ∙ 10−3 = 3,46 ∙ 10−4 Дж/м2 .
4 Величину сигналу на виході ПЗЗ-матриці визначимо з формули [4]:
𝑢𝑠 = 𝑅𝐷 𝐻(𝑥3 , 𝑦3 ) = 600 ∙ 3,46 ∙ 10−4 = 0,21 В.
5 Тоді відношення сигнал/шум дорівнюватиме:
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𝑢𝑠
0,21
=
= 1050.
𝑢𝑛 200 ∙ 10−6
Тобто, одержані в результаті розрахунків параметри задовольняють вимогам ТЗ на проектований пристрій.
𝑆𝑁𝑅 =

ВИСНОВКИ.
1. Існують два основні класи приладів для вимірювання параметрів крові. Прилади першого типу вимірюють зміну електричного опору роз-чину в момент проходження форменого елемента крові через апертуру. Прилади другого типу при вимірюванні реєструють відхилення світлових променів, викликані проходженням через
них формених елементів крові.
2. Стандартні візуальні методи аналізу фарблених мазків та рідких проб крові під мікроскопом не відповідають вимогам сучасної клінічної практики до аналізу крові з точки зору допустимих похибок вимірювання.
3. Одним з найбільш перспективних методів аналізу формених елементів крові є аналіз просторовочастотних спектрів (ПЧС) гемозображень, який дозволяє кількісно оцінювати їх форму та структуру.
4. Основною технічної реалізації даного методу є когерентно-оптичний процесор (КОП), параметри якого
визначаються схемою і параметрами Фур’є-аналізатора і потребують урахування особливостей гемозображень
під час розрахунків і проектування.
ЛІТЕРАТУРА
1. Колобродов В. Г., Тимчик Г. С., Нгуєн К. А. Визначення узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2012. № 5. С. 102–108.
2. Zhang Lei, Zhong Xing, Jin Guang. Design of high resolution Fourier transform lens. 3rd International
Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing. Technologies: Advanced Optical Manufacturing
Technologies. 2007.
Vol. 6722. P. 672211-1–672211-6. DOI: 10.1117/12.782942.
3. Space-bandwidth product of optical signals and systems / Lohman A.W., Dosch R.G., Mendovic D. et al. Journal
of The Optical Society of America A-optics Image Science and Vision. 1996. Vol. 13, No. 3. P. 470–473.
4. Проектування цифрових когерентних оптичних спектроаналізаторів / Колобродов В. Г., Тимчик Г. С.,
Микитенко В. І., Колобродов М. С. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. 256 с. ISBN
978-966-622-929-1.
МЕТОД ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНОГО МОНІТОРИНГУ БІОЛОГІЧНИХ ПРОБ ЛЮДИНИ
НА НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН
Рудь Я. В., Юрко О. О., Колодочка С.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Первомайська, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: kafea@kdu.edu.ua.
Бабич П.Л.
м. Єрусалим, Ізраїль. «Pal electronics ld, LLC»
Запропоновано метод розрахунку якісного та кількісного складу досліджуваних речовин за методом багаторазових добавок під час проведення моніторингу біологічних проб людини на наявність лікарських речовин.
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A method for calculating the qualitative and quantitative composition of test substances using the method of multiple additives during the monitoring of human biological samples for the presence of drugs.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Медична діагностика та контроль вмісту лікарських засобів в організмі людини ґрунтуються на проведенні аналізів різними методами. Стандартними методами, що застосовуються, є спектрофотометричні та хроматографічні методи. Незважаючи на безперечне лідерство цих інструментальних методів, в медичній діагностиці в останні роки все частіше використовують електрохімічні методи [1].
Це обумовлюється тим, що електрохімічні методи взагалі, а вольтамперометричні, зокрема, при високій чутливості, селективності, відтворюваності вимірювань, точності та експресності аналізу мають також незаперечну
перевагу: низьку вартість вимірювальної апаратури, бюджетну доступність для малих клінік і т.ін.
Вольтамперометричні методи можуть бути використані у вивченні стабільності та розчинності фармакопійних форм лікарських препаратів, метаболічних процесів, що протікають в організмі при їх застосуванні,
що у свою чергу призводить до розуміння взаємодії між лікарськими препаратами та живими клітинами.
Все це обумовлює актуальність розробки сучасних високочутливих вольтамперометричних методів.
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При проведенні вольтамперометрії використовують дво- або
триелектродну комірку (ЕК). При реєстрації вольтамперограм може протікати досить високий електричний
струм, тому частіше застосовують триелектродну комірку, в яку
для струмовідведення від індикаторного електрода додатково вводять допоміжний електрод (ДЕ) (рисунок 1).
Прагнення підвищити чутливість, селективність та відтворюваність вольтамперометричних визначень, а також виключити з
процесу аналізу металеву ртуть призвело до створення одноразових електродів [2]. Найбільший інтерес серед одноразових електродів викликають планарні електроди, надруковані на полімерних чи керамічних плівках (рисунок 2).
а
б
Якщо планарний електрод опустити в аналізований розРисунок 1 – Двоелектродна (а) і триелекчин, одержують електрохімічну комірку. При цьому основне
тродна вимірювальна (б) комірка
рівняння для дифузійного струму має вигляд: id = KC, тобто струм
прямо пропорційний концентрації електроактивної речовини і порядок швидкості електродної реакції по концентрації дорівнює
одиниці (показник ступеня для дорівнює 1), а К – константа, яка
залежить від конструкції електрода. Але на практиці доводиться
мати справу не тільки з граничним дифузійним, але й іншими
струмами, що обумовлені тією чи іншою стадією електродного
процесу. Тоді порядок швидкості реакції концентрації може
відрізнятися від одиниці і рівняння для струму набуває вигляду:
id= KCα ,
(1)
Рисунок 2 – Планарний електрод
де показник ступеня α залежить від природи струму.
(screen-printed)
Розрізняють метод прямої вольтамперометрії та метод інверсійної вольтамперометрії. Методи прямої вольтамперометрії
використовуються для якісного та кількісного аналізу досліджуваного об’єкта. Потенціал напівхвилі не залежить від концентрації та є якісною характеристикою речовини. Зазвичай потенціал напівхвилі визначають
графічним методом. Методи кількісного аналізу у вольтамперометрії засновані на прямій залежності сили
струму від концентрації.
При кількісному аналізі об’єкта, що досліджується, використовують один з трьох методів (спосібів): метод
градуювального графіка; метод стандартних розчинів; метод добавок.
Оптимальним, особливо у випадку об’єктів складного складу, є метод добавок, який заснований на
вимірюванні висоти хвилі в аналізованому розчині до (h1) і після введення відомого обсягу стандартного
розчину (h2).
Ix
сх
(2)
=
,
I x+СТ с х + сСТ
h
(3)
с х = сСТ х ,
hх+CT
сх =

Рисунок 3 – Метод добавок

hхV ДОБ c СТ

hх+ ДОБ  V ДОБ + (hх+ ДОБ − hх ) V

(4)

Найбільш точні розрахунки виходять при використанні методу
багаторазових добавок, який дозволяє використовувати і графічний і розрахунковий спосіб обробки результатів вольтамперометрії стандартних розчинів. Отримані дані про вольтамперометрування досліджуваного розчину та розчинів, що містять відому кількість стандартного розчину, наносять на графік залежності hx+ст

від cст (рисунок 3).
При екстраполяції пряма на графіку відсікає на осі абсцис величину, рівну концентрації аналізованої речовини. Використовуючи метод найменших квадратів для прямої y = a + bx (h = a +bc) параметри a і b можна
обчислити за формулами:
m
 m m 2 m

  h ci −  hi  ci h 
i =1
i =1

а =  i =1 i =1

m
m
 m

 m ci hi −  ci  hi 
i =1
i =1

b =  i =1

 m 2  m 2 
m hi −   ci  
 i =1  
 i =1

 m 2  m 2 
m ci −   ci  
 i =1  
 i =1

(5)
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Знаючи параметри a і b, обчислюють концентрацію cx у досліджуваному зразку: с = сх при h = 0, отже,
а
(6)
сх = − .
б
У методі добавок автоматично враховується вплив і так званих «третіх» компонентів (природи середовища, природи аналізованої речовини, концентрації фонового електроліту), що є важливою перевагою під час
аналізу складних сумішей.
ВИСНОВКИ. Проведено аналіз методів вольтамперометричних вимірювань. Запропонована методика
розрахунку якісного та кількосного складу досліджувальних речовин за допомогою метода багатократних добавок.
Використовуючі отримані розрахункові співвідношення і програмне забезпечення можливо проводити моделювання різноманітних варіантів проведення моніторингу біологічних проб людини на наявність
лікарських речовин на основі використання вольтамперометричного методу вимірювань.
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ОПТОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ
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Робота присвячена вдосконаленню технічних рішень для лазерної діагностики формених елементів крові людини за допомогою методу спектральної інтерферометрії та розробці методу аналізу отриманих спекл-забражень.
Представлено схему розробки системи неінвазивного аналізу крові, а також принципу обробки зображень.
Ключові слова: кров, клітини крові, спекл-інтерферометрія, спекл-зображення, неінвазивність.
OPTOELECTRONIC DEVICES FOR NON-INVASIVE BLOOD TESTING
Statyvka I., Bohomolov M.
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine.
E-mail: statyvka.iryna@lll.kpi.ua, nbogom@yahoo.com
The article is devoted to the improvement of technical solu-tions for laser diagnostics of formed elements of human
blood using the method of spectrum interferometry, and the devel-opment of a method for analysis of the obtained
speckle patterns. The scheme of development of the system of non-invasive analysis of blood and the principle of image
processing are presented.
Key words: blood, blood cells, speckle interferometry, speckle pattern, non-invasiveness.
АКТУАЛЬНІСТЬ РАБОТИ. Дослідження клітин крові є однією з основних складових для правильної постановки діагнозу пацієнта і проведення різноманітних медичних дослідженнь. Розробка технічних засобів, методів, алгоритмів, програмного забезпечення для аналізу стану клітин крові – еритроцитів, на основі сучасних
оптоелектронних та лазерних технологій забезпечує високу ефективність та точність дослідження, дозволяючи
максимально обмежити вплив людського фактору [1],[2]. Важливими характеристиками при створенні сучасних апаратних і програмних засобів є висока швидкість результатів, забезпечення неінвазивності дослідження та компактність самого обладнання.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Методи лазерної діагностики поділяються на методи мікродіагностики
(на рівні атомів і молекул) і макродіагностики (на рівні клітин і органів). Для аналізу форменних елементів крові нас,
перш за все, цікавлять методи макродіагностики. Найбільш
прийнятним з точки зору швидкості отримання результатів і
подальшої інтеграції в неінвазивні системи аналізу крові є
метод спекл-інтерферометрії [2],[3]. Носієм інформації у
даному методі є зображення cпеклу. Спекл являє собою
просторову флуктуацію опромінення, що спостерігається
при відбитті когерентного світла від шорсткої поверхні. У
Рисунок 1 – Оптична схема, що використовипадку крові, зернистисть(шорсткість) поверхні забезпевується для дослідження зразка крові: 1 - лазер,
чують її клітини [3].
2 - діафрагма, 3,4 - дзеркала, 5 - лінза, 6 - зразок
Спекл-структури можна отримати неінвазивним шляна рухомій поверхні, 7 - екран
хом. У цьому випадку лазерне випромінювання спрямовується на ділянку шкіри людини. У наукових роботах [4] і [5] спостерігалося отримання спекл-забражень за
допомогою лазерного опромінення руки людини. Головним недоліком існуючих рішень отримання спеклзображень неінвазивним шляхом є необхідність присутності кваліфікованого спеціаліста для виконання
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аналізу. Найчастіше для апаратів, що використовуються для проведення аналізу крові використовують He-Neлазери, λ = 0,6328 мкм і максимальною потужністю Pmax = 45 мВт [1]. В основі розробки лежить схема представлена на Рисунку 1.
Принцип дії оптичної схеми: згенерований в лазері (1) потік електромагнітних хвиль, спрямовується на діафрагму (2), що забезпечує точне дозування світла та правильну експозицію. З діафрагми (2) промінь світла падає на дзеркала (3,4), а потім на збиральну лінзу (5), яка фокусує промені, що потім направляються на досліджуваний об'єкт (ділянку шкіри людини) і спрямовуються на екран (7), на якому отримуємо спеклінтерферограму (спекл-зображення) еритроцитів крові людини.
Ділянка опромінюваної шкіри має бути максимально нерухомою для уникнення похибок, пов'язаних з безпосереднім рухом шкіри, та мати густу судинну сітку [4], [5], [6].
Розроблювана схема аналізу отриманих спекл-зображень передбачає розпізнавання патологічних еритроцитів і створення лічильника, який дозволить отримати кількісний результат. Для розпізнання патологічних
еритроцитів, прилад повинен порівняти зображення спеклів досліджуваного об'єкту з еталонним патерном.
Щоб визначити кількість об’єктів (спеклів) на досліджуваних спекл-інтерферограмах, необхідно виконати
перетворення в бінарне зображення.
Розроблена модель в остаточному варіанті матиме таку структуру:
1) місце, для розміщення досліджуваної ділянки;
2) блок отримання та фіксації вихідних даних: палець опромінюється лазером, отримана спекл-структура
фіксується камерою;
3) блок зчитування даних із зображення (забезпечує формування масиву);
4) блок перетворення вихідних даних в інші типи (для забезпечення можливості подальшої обробки);
5) блок, графічного подання даних;
6) блок статистичних перетворених даних із подальшою їх інтерпретацією у вигляді масиву.
Як середовище для практичного тестування при розробці методу обробки результатів доцільно використовувати середовище MATLAB.
Щоб уникнути ситуації самолікування, після обробки спекл-зображення аналізатор не повинен давати референтні значення. Результати мають бути наведені в кількісному вигляді, та надісланія фахівцю, який використовуватиме їх для діагностики або отримання даних для експерименту чи дослідження.
ВИСНОВКИ. Представлена схема розробки системи неінвазивного аналізу крові передбачає отримання
спекл-зображень без участі кваліфікованого фахівця, а також не потребує використання реагентів да додаткових матеріалів. Результати дослідження мають передаватися лікарю за допомогою медичних інформаційних
систем, для виключення можливості самолікування. Для релізації схеми обробки спекл-зображень рекомендовано використовувати середовище MATLAB. Для перевірки отриманих даних система передбачає порівння
спекл-зображеннь, отриманих в результаті аналізу, з еталонним.
ЛІТЕРАТУРА
1. 1. МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА: Навчальний посібник для студентів спеціальності 222 «Медицина»/ Е.І. Сливко, О.З. Мельнікова, О.З.Іванченко, Н.С. Біляк. – Запоріжжя, 2018. – с. 30-42
2. Ryabukho V.P. SPEKL-INTERFEROMETRY. Soros Educational Journal – 2001
3. Jeffrey H. S. Speckled speckled speckle [Електронний ресурс] / H. S. Jeffrey, D. Justin. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: ttps://www.researchgate.net/publication/342593704_Speckled_speckled_speckle.
4. Шебалин А. ЛАЗЕРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМАПО
БИОСПЕКЛАМ КОЖИ [Електронний ресурс] / А. Шебалин // ФОТОНИКА. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: https://www.photonics.su/files/article_pdf/2/article_2601_0.pdf.
5. Anthony J Deegan. Microvascular Imaging of the Skin [Електронний ресурс] / Anthony J Deegan, Ruikang
Wang // Physics in Medicine and Biology. – 2019. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.researchgate.net/publication/330451590_Microvascular_Imaging_of_the_Skin.
6. Motion correction of laser speckle imaging of blood flow by simultaneous imaging of tissue structure and

non-rigid registration / [L. Xiaohu, W. Jiakai, M. Liangwei та ін.]. // Optics and Lasers in Engineering
DOI:10.1016/j.optlaseng.2020.106526. – 2021.
РОЗРОБКА БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ШКІРИ З АКНЕ
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Розроблена біотехнічна система моніторингу стану шкіри з акне, де головним результатом є обробка дерматоскопічних зображень, що дозволяє в автоматизованому режимі аналізувати динаміку зовнішніх проявів захворювання. Запропонований метод обробки дерматоскопічних знімків дозволяє аналізувати динаміку запальних
процесів та оцінювати площу уражень шкіри під час лікування.
Ключові слова: дослідження шкіри, хвороба акне, дерматоскопія; сегментація зображень, кольорові характеристики
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Хвороба акне – це хронічне захворювання шкіри, яке відноситься до одного з
найпоширеніших дерматозів. За сучасними даними, акне є у 9,4% населення. Зазвичай це захворювання зустрічається у людей в підлітковому віці [1]. Існує багато підходів до лікування захворювання за допомогою різноманітних косметичних процедур, але найчастіше використовується поєднання декількох методів[1-2].
Тому однією з важливих задач у лікуванні акне є оцінка ефективності терапії шляхом моніторингу її зовнішніх проявів. На сьогодні дерматоскопічні методи дослідження є одними з найефективніших при дослідженні
зовнішніх проявів акне – виражених запальним ураженням шкіри [2-3]. Однак вирішення задачі моніторингу
динаміки зовнішніх проявів захворювання можливе лише при застосуванні комбінованих математичних методів аналізу отриманих дерматоскопічних зображень. Характер уражень шкіри при акне представлений інтенсивністю запальних процесів та площею уражень. Аналіз кольорових характеристик шкіри [2-4] та визначення
площі вражених ділянок є важливою задачею аналізу дерматоскопічних знімків.
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На базі кафедри біомедичної інженерії було проведене діагностичне обстеження хворих з діагнозом акне. Обстеження включало збір анамнезу життя та дослідження
уражених ділянок шкіри дерматоскопом марки BIO Bm6+ з дотриманням однакових умов дослідження.
Отримані дерматоскопічні знімки були переведені з кольорової моделі rgb до hsv [4, 5] та виділені діапазони
кольорів, характерних для декількох ступенів запалення (сильне запалення, запалення середньої тяжкості, запалення з легким ступенем). Після цього, з метою виділення ділянок шкіри із запаленнями потрібного кольорового діапазону, був досліджений h кольоровий канал дерматоскопічного знімку.
З метою виділення уражених ділянок для подальшої оцінки площі уражень використовувались методи морфологічної сегментації (рис. 1) [6, 7].

а
б
в
г
Рисунок 1. Результати виділення уражених ділянок шкіри обличчя з акне: а - вихідне дерматоскопічне
зображення шкіри обличчя з акне; б - автоматизоване виділення контурів запалень; в - дерматоскопічне зображення з постакне після лікування; г- автоматизоване виділення контурів постакне
В ході роботи також була розроблена біотехнічна система діагностики стану шкіри з акне (рис. 2).
Біотехнічна система діагностики стану
шкіри з акне складається з двох частин:
програмної та апаратної. Апаратна частина
складається з пристроїв отримання зображень уражених ділянок шкіри та інтерфейси передачі графічної інформації на
комп’ютер для подальшої обробки.
Програмна частина біотехнічної системи складається з модулю попередньої обробки зображень (медіанна фільтрація зображень) для усунення артефактів. Модуль
оцінки динаміки шкірних проявів захворювання (методи сегментації, методи оцінки
розмірів вражених ділянок).
Розроблена біотехнічна система аналізу
дерматоскопічних зображень дозволяє в
Рисунок 2. Розроблена біотехнічна система діагностики
автоматизованому режимі аналізувати дизахворювання шкіри на акне
наміку зовнішніх проявів захворювання.
1 – лікар-дерматолог; 2 – біомедичний інженер; 3 – інструменТакож доцільно вибирати показники для
тальна частина системи; 4 – УФ-аналізатор шкіри; 5 – дерматоподальшої діагностики [8-10]. Запропоноскоп; 6 – програмна частина системи; 7 – інтерфейс обміну даваний метод аналізу дерматоскопічних зніними; 8 – комп’ютер; 9 – програмний модуль сегментації зобрамків дозволяє аналізувати динаміку запальження; 10 – пацієнт
них процесів та оцінювати площу уражень
шкіри.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗСУВУ ST СЕГМЕНТУ ПРИ АПРОКСИМАЦІЇ ЕКГ СИГНАЛІВ
ІМПУЛЬСАМИ ГАУСА
Юрко О.О., Мосьпан Д.В., Бондарев Р.C., Повниця С.А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: kafea@kdu.edu.ua
Удосконалено віртуальний прилад для автоматичного визначення параметрів апроксимуючих несиметричних
кривих Гаусса в програмному середовищі Labview для аналізу електрокардіографічних сигналів. В результаті
зберігається зміщення горизонтальної ділянки ST сегмента, яка несе діагностично важливу інформацію.
Ключові слова: ЕКГ сигнал, функції Гауса, віртуальний прилад, апроксимація сигналів.
PRESERVATION OF ST SEGMENT SHIFT DURING ECG APPROXIMATION
OF GAUS PULSE SIGNALS
Yurko O., Mospan D., Bondarev R., Povnica S.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kafea@kdu.edu.ua
In this work, a virtual instrument for automatic determination of parameters of approximate asymmetric Gaussian
curves in the Labview software environment for analysis of electrocardiographic signals is improved. As a result, the
displacement of the horizontal section of the ST segment is preserved, which carries diagnostically important
information.
Key words: ECG signal, Gaussian functions, virtual device, signal approximation..
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У даний час в медицині все більш широке застосування знаходить метод математичного аналізу різних біологічних сигналів. Більшість з них є випадковими та квазіперіодичними процесами, що значно ускладнює можливість використання автоматизованого процесу обробки даних. До сигналів такого типу можна віднести дихальні шуми, фонокардіографічні та електрокардіографічні сигнали. Форма зубців
ЕКГ сигналу досить точно описується несиметричними імпульсами Гаусса. При цьому можна досягти необхідну точність апроксимації, шляхом введення додаткових імпульсів для опису діагностично важливих неоднорідностей сигналу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Сегмент ST має найбільше діагностичне значення серед всіх
елементів електрокардіограми, особливо для екстреної електрокардіографії [1]. За протоколом розшифровки
ЕКГ в кожному відведенні вираховується відхилення – або не відхилення сегмента ST від ізолінії
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В [2] наведений результат апроксимації
шести грудних відведень за створеним алгоритмом. Найбільша похибка спостерігається
на ділянках S та T зубців для відведень
V4…V6. При цьому ST сегмент (його горизонтальна ділянка) повністю зникає і втрачається діагностично важлива інформація. Також у випадку зміни полярності фронту зубця відносно ізолінії, дана ділянка буде апроксимована Гаусовим імпульсом зі значною
похибкою.
Рисунок 1 – До рівняння зміщення ST сегмента
Взагалі, створення тривалих горизонтальних ділянок, що мають вертикальне зміщення відносно ізолінії за допомогою Гаусових імпульсів практично неможливе, оскільки значення функції за
межами імпульса прямує до 0. Отже необхідно враховувати зміщення окремих ділянок за допомогою додаткових функцій. Найбільш привабливими є кусочно-лінійні функції, оскільки вони базуються на найпростіших математичних операціях.
Рівняння прямих відповідно до рис. 1 має вигляд:
 U2
t1  t  t2
 t − t ( t − t1 ) ,
2 1
u (t ) = 
− U 2 ( t − t ) , t  t  t
3
2
3
 t3 − t2
де U2 – максимальна значення напруги ST сегмента.
Даний вираз також підходить для випадку негативного зміщення ST сегменту. Наведена формула реалізована у вигляді блок схеми в програмі Labview. Вхідними даними є двомірний масив даних шести грудних відведень та двомірний масив відліків за часом, що відповідає визначеним точкам t 1, t2 та t3 (рис. 1) для кожного з
шести відведень. Значення відліків, що утворюють трикутник, обмежений лініями з виразу (1) необхідно вилучити з вихідного масиву даних. Після цього отриманий масив даних подається на віртуальний прилад для апроксимації несиметричними кривими Гауса. Відповідний алгоритм був детально описаний в [2]. В результаті
отримуємо коефіцієнти апроксимації зубців несиметричними функціями Гауса для п’яти відведень. До результату апроксимації необхідно додати попередньо вилучений трикутник зміщення ST сегменту. Відповідні дії у
спрощеному вигляді показані на рис. 2. Додавання відліків зміщення відбувається на діаграмі в останньому циклі (праворуч) порядково, відповідно до кількості поданих відведень ЕКГ сигналу.

Рисунок 2 – Фрагмент алгоритму для апроксимації функціями Гауса та відновлення зміщення ST сегменту

Рисунок 3 – Результат апроксимації ЕКГ відведень з урахуванням зміщення ST сегменту
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Остаточний результат апроксимації п’яти грудних відведень з урахуванням зміщення ST сегменту наведений на рис. 3. Так, при порівнянні 3 вихідним алгоритмом, спостерігається значне поліпшення результатів у
відведеннях 2, 4, 5 та 6.
ВИСНОВКИ.
1. Встановлено, що створення тривалих горизонтальних ділянок, що мають вертикальне зміщення відносно
ізолінії за допомогою Гаусових імпульсів практично неможливе, оскільки значення функції за межами імпульса
прямує до 0. Необхідно враховувати зміщення окремих ділянок за допомогою додаткових функцій.
2. Удосконалено алгоритм для апроксимації біологічних сигналів несиметричними функціями Гауса шляхом
уведення кусочно-лінійних функцій на ділянках S та T зубців. Це запобігає зникненню зміщення горизонтальної ділянки ST сегмента і сприяє збереженню діагностично важливої інформації.
3. Створено віртуальний прилад для апроксимації сигналів (зокрема відведень ЕКГ сигналів, обвідних дихальних шумів та фонокардіосигналів) за допомогою несиметричних функцій Гауса у комбінації з кусочнолінійними функціями. Аналіз визначених коефіцієнтів дозволить використовувати їх в якості усереднених критеріїв для діагностики відповідних захворювань, що потребує подальших досліджень.
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USE OF BROADBAND SIGNALS IN THE SYSTEM OF RADIO COMMUNICATION AND AUTOMATION
OF CONTROL OF TRACTION ELECTRICAL ENGINEERING EQUIPMENT IN THE CONDITIONS
OF MINES
Grynchenko Yu., Yakymets S., Yakymets M., Gladkyi V.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National University
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: ysm_seem@meta.ua
The peculiarities of the application of the structure of the system of automation, monitoring and control of the internal
electrified electrified broadband signals to ensure communication and control of the equipment in the electrical complexes of underground electric transport are investigated.
Key words: automation, monitoring, electrified transport, broadband signals.
ВИКОРИСТАННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ В СИСТЕМІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЯГОВИМ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
В УМОВАХ ШАХТ
Гринченко Ю. Г., Якимець С. М., Якимець М.С., Гладкий В.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: ysm_seem@meta.ua
В роботі досліджено особливості застосування структури системи автоматизації, моніторингу та управління
внутрішньошахтового електрифікованого широкосмугових сигналів для забезпечення комунікації та управління обладнанням у електротехнічних комплексах підземного електротранспорту.
Ключові слова: автоматизація, моніторинг, електрифікований транспорт, широкосмугові сигнали.
ІNTRODUCTION. Advances in electronic technology over the past decade have led to a breakthrough in the
production of mass processors. The use of the latest methods of reducing the speed of digital flow on the basis of new
modern equipment has brought closer the implementation of digital information transmission systems in those areas that
were previously unattainable for them. The development and implementation of digital methods have shown the
possibility of significantly increasing the amount of information transmitted through existing channels with a quality
that significantly exceeds the quality of traditional analog transmission systems.
The introduction of such systems is especially relevant in the conditions of underground enterprises, when the
deterioration of mining and geological levels of underground mining leads to increased requirements for the level of
safety of personnel.
THE RELEVANCE OF THE WORK. The development of mine communication shows that the frequency range of
the systems used is expanding [1]. As can be seen from Table 1, it currently covers the area from hundreds Hz of to
several Hz.
Table 1 – Types of mine communication
Communication type
Rock everywhere
Telephone wire
Inductive connection
Radiating cable
Point antenna
Direction finder

Range
frequencies,
MHz
0.001
0.034
1.0
500
1800
0.01

Communicati
on range,
km
0.2…0.3
15.0
5.0
100.0
3.0
0.003

Influential factors
Array properties
Leading network
3…5 м from the waveguide
50 м from the waveguide
1000 м from the base
Individual tool

Field of application
Alternate connection
Telephone, mining equipment
Local connection
Communication information network
Operational communication
Search for the victim

The analysis of the table data shows that in the conditions of underground mining it is impossible to unambiguously
formulate a universal principle for the organization of a wireless system on the basis of certain equipment. Separate capital workings (trunk, pumping road, etc.), which have a sufficient cross section and significant rectilinear sections, form
waveguides filled with a weakly conductive medium and limited by the conductive medium of the rock mass. This creates the conditions for the propagation of hyperhigh frequency waves with higher-order modes. The main factors influencing the propagation of waves in this range are the presence of power electrical equipment, cross sections of workings
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and their saturation with metal structures, which can limit the line of sight for the radio channel. On the other hand, for
inductive communication systems, metal structures are waveguides that increase the range of radio waves in underground workings [1]. In this regard, it is rational to create a combined analog-digital structure of wireless communication, which is able to solve a local production problem and have access to the control panel or ATE. This raises the
problem of providing the possibility of transmitting analog channels of the decameter range of the entire amount of information that can be transmitted by digital channels with higher bandwidth.
The system of monitoring of mobile objects [2], presented in Figure 1, is the closest to the solution of the set task It
is designed to control the operation of passenger and freight transport, personnel and mobile technical equipment and is
recommended for operation in places where it is impossible or irrational to use wired or wireless communication channels. The part of the system located in the underground workings contains: stationary readers SR, which are interconnected by the information highway IH (fiber-optic, cable lines, etc.) and are located at characteristic points of the route;
RT beacons, which are embedded in holes drilled in the sides of the workings and oriented in such a way as to match
the polarizations of the RT's own antennas and devices connected to them by the RI radio interface; devices of the monitoring and positioning system MPS; mobile objects MO.
Earth surface
The terrestrial part of the system consists of a
Software
Database
device for processing and visualization of
DPVD
DPVD data with installed software and communication with the database database.
The DPVD manages the data exchange by
ІH
conducting periodic surveys of stationary readRІ
ІH
ers and fills in the database, which includes the
SR
SR
SR
underground
number of the SR, the identifier of the MPS or
workings
MPS
МО
MPS
MO
MO, etc. If a mobile object or MPS device enІH
RТ
RТ
ters the controlled area of the radio beacon, its
(beacon) unique number and time of registration
are fixed. The received data is transmitted by
transceivers of controlled objects after they reSR
ceive the code combination of the request,
Fig.1. Mobile object monitoring system
which is periodically emitted by the
equipment of a stationary reader, in the range of which the object will be in its further movement.
The considered system expands the possibilities of monitoring mobile objects in the conditions of incomplete coverage of the system coverage area by wired or radio data transmission channels, the monitoring process is fully automated. A significant disadvantage of this solution is the significant focus of the system on solving the problem of monitoring the actual location of objects of control and not the state of electrical equipment as a whole. It is limited, in this
case, only to the control of the discharge status of the batteries RT, MPS, MO. The spectrum width of such a signal is
much smaller than the spectrum width of the signal that must be used in the construction of more information systems.
To increase the volume of the message that is transmitted, it is necessary to use methods of distribution of the information message over the entire width of the available radio frequency range. This will provide, first of all, an increase
in the signal base, and will significantly reduce the impact of the peculiarities of signal propagation in the mine underground conditions.
Due to the peculiarities of the work discussed above, the use of frequency and time distribution is complicated by
the limited range and the need for simultaneous operation of a certain number of subscribers.
The solution of this problem is possible provided that the use in such systems of methods of channel separation by
form, which provide for the possibility of simultaneous operation of radio equipment in the common frequency band
F .
The principle of operation of such an asynchronous addressing communication system (AACS) is shown in Fig. 2 [4].
A1
U1
WE1
U2
Z1
UR1
A possible circuit solution [5] on the example
WA1
S
of the organization of the receiving part is
shown in Figure 4. The functional circuit inU3
cludes an antenna WA1, mixer WE1, intermediate frequency amplifier A1, local oscillator
UZ1
UZ1, adder U1, delay line U2, matching filter
U4
U5
G
UZ2
Z1, detector UR1, key U2, reference generator
UZ2, synchronization circuit U4, decision deG
U6
vice U5, selection circuit U6. The operation of
the device is based on the detection of the signal
by the accumulation of the detected clock signal
Entrance
and the formation of the output signal in the
Fig. 4. Functional diagram of the receiving device of noise-like signals
selection circuit, which consists of a correlator
and a phase detector.
CONCLUSIONS. Using the proposed method of channel compression allows you to communicate with a certain
number of subscribers in accordance with the position of the individual delay line on the transmitter according to the
address code combination. The system does not require frequency adjustments, which reduces the cost of equipment
ХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
66

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
and ensures its reliability. In addition, it allows the use of broadband frequency channels, which is necessary to ensure
the transmission of not only voice messages, but also systems of automatic control of the movement of internal mine
transport, systems for monitoring the condition of electric locomotives and more.
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ANALYSIS OF INTERCONNECTION DESIGN BASED
ON ELECTROMECHANICAL ANALOGIES
Nevliudov I., Yevsieiev V., Demska N.
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This paper discusses issues related to the design of new microminiature interconnections for modern electronic modules
used in flexible production structures within the concepts of Industry 4.0. Analyzing the features and complexities of
the development of new elements of interconnections, associated with the number of parameters required for calculation
and modeling, the question arises of the complexity and high cost of developing new elements of interconnections.
Based on this, the authors developed a concept for the design of microminiature interconnections based on the use of
electromechanical analogies, which will reduce the design time and achieve a positive economic effect.
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АНАЛІЗ ПРОЕКТУВАННЯ МІЖЗ’ЄДНАНЬ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ АНАЛОГІЙ
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Розглянуті питання, пов'язані з проектуванням нових мікромініатюрних міжз’єднань для сучасних модулів
електронної техніки, які використовуються в гнучких виробничих структурах в рамках концепцій Industry 4.0.
Проводячи аналіз, особливостей і складнощів розробки нових елементів міжз’єднань, пов'язані з кількістю
параметрів необхідних для розрахунку і моделювання, виникає питання складністі і високої собівартості
розробки нових елементів міжз’єднань. Виходячи з цього автори розробили концепт проектування
мікромініатюрних міжз’єднань на базі використання електромеханічних аналогій, що дозволить скоротити
терміни проектування і домогтися позитивного економічного ефекту.
Ключові слова: Industry 4.0, міжз’єднання, мікросистемна техніка, напружено-деформований стан, фізичні
аналогії.
RELEVANCE OF THE WORK. Microsystem technology (MST), as a link between microelectronics, micromechanics and nanotechnology contributes to their mutual development and preservation of the pace of development of
electronic devices according to Moore's empirical law [1]. MEMS [2], as one of the areas of MST, provides the creation
of microminiature interconnections [3], the main problem of which is to reduce the rigidity of both individual elements
and the structure as a whole.
MATERIAL AND RESULTS OF STUDIES. To use the "mechanical" aspect, most microelectromechanical devices
must be able to "move". The vast majority of them are "micromechanisms", and therefore the concepts of kinematics
and dynamics can be applied to them in their development [1-4].
Many micromechanisms are designed as "compatible mechanisms – interconnections". Interconnects are a class of
mechanisms that do not use any traditional connections (such as sliders, prisms, etc.), but instead use flexible "elastic"
connections to allow their components to translate and rotate. Mechanical elements, like electrical ones, can be connected in series or in parallel with other mechanical elements to form complex circuits, and their state can be converted into
electromagnetic quantities using capacitive, electromagnetic, piezoelectric and other effects. It should be noted that the
equivalent values of electrical parameters, mechanical elements can significantly exceed the values of these parameters,
achievable when using electronic components.
In general, mechanical elements are represented in the form of masses, elements of elasticity (stiffness), damping
and losses [5]. Voltages and currents serve as electrical parameters.
The design of interconnections of equipment, micromechanical sensors and actuators [6] is based on their hierarХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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chical representation as a set of general-purpose elements and evaluation of parameters based on generalized mechanical and electrical quantities. Mechanical generalized forces determine the stress-strain state of structural elements, electric currents and voltages-thermal, electrical and magnetic interaction of elements. Both are manifested in the form of
generalized forces (forces, moments of forces, stresses, electric stresses) and displacements (deformations), velocities,
accelerations, currents.
The generalized forces determine the stress-strain state of the structural elements. The use of generalized forces,
masses, coordinates is based on the principles of physical analogies. For microdevices – these are electromechanical
analogies (Fig. 1): "force-voltage" and "force-current" [7]. In most cases, analytical methods of analysis due to the
complexity of the geometry of the devices, the different properties of the individual microregions of the considered
structures is not possible. Methods of description and analysis must take into account the specifics of the structures used
and technological processes of manufacturing specific structures [8]. Analytical mechanics to describe the dynamic processes of motion and deformation uses the principles of physical analogies, which in terms of generalized coordinates,
forces, masses and derived concepts uniformly represents the dependence of motion and deformation parameters on the
forces of different nature, material properties, structure. Methods for solving such problems are the method of matrix
structural analysis and the finite element method.
Hierarchical representation of micro mechanisms as a set of general purpose elements
Estimation of parameters on the basis of generalized:
Mechanical quantities
(mass, elements of elasticity, damping and loss)

Electrical quantities
(voltages and currents)

Determination of the stress-strain state of structural
elements

Determination of thermal, electrical and magnetic interaction of elements

Compilation of electromechanical analogies:
"Force-voltage" and "force-current"
Determining the dependence of motion parameters and deformations on the acting forces of different nature properties
of materials, structure
Breakdown of the structure into small (finite) elements that interact with each other at the nodal points, which determine
the fictitious forces equivalent to the surface stress distributed over the elements
Compilation of the equation of motion for each element
Figure 1 - Design of interconnections based on electromechanical analogies
CONCLUSIONS. The proposed sequence of designing interconnections based on electromechanical analogies
makes it possible to simplify the process of developing new and upgrading existing structures, by reducing the time at
the stage of parameter evaluation.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРУ ГАЗУ НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО
НАПІВПРОВІДНИКА
Донських О.В., Ситнік В.Ю., Сиротенко Д.O.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчук Україна. E-mail: oksanka.donskih@gmail.com
Розроблено автоматизовану систему дослідження статичних та динамічних характеристик сенсорів газів з використанням методів вольт-амперної характеристики та прямого наближення. Результати експериментів демонструють можливість селекції газів за допомогою динамічних характеристик сенсора з температурним програмуванням.
Ключевые слова: сенсор, GaAs, газ, пори.
EFFECTS OF WIND ON TEMPERATURE OF THE SOLAR PHOTOVOLTAIC BATTERIES
Donskih O. V., Sytnik V. Yu., Sirotenko D. O.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University E-mail: oksanka.donskih@gmail.com
An automated system for studying the static and dynamic characteristics of gas sensors using the methods of voltampere characteristics and direct approximation has been developed. The results of the experiments demonstrate the
possibility of gas selection using the dynamic characteristics of the sensor with temperature programming.
Key words: sensor, GaAs, gas, pores.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із напрямків застосування поруватого GaAs є виготовлення сенсорів газу
[1-3]. Створення таких сенсорів актуально, так як дозволить вирішувати комплексну задачу моніторингу атмосфери, контроль технологічних середовищ і безпеки промислового виробництва з використанням пристроїв
електроніки.
Автоматизовані комплекси дозволяють проводити вимірювання параметрів напівпровідникових структур,
однак використані для його реалізації вимірювальні методики та їх схемотехнічні рішення мають низьку часову
стабільність, високу чутливість до стану навколишньої атмосфери і невисоку точність вимірювання електричних величин.
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСДІДЖЕННЯ. До електричних хімічних сенсорів відносяться: польові
транзистори, органічні напівпровідники (фталоціаніни) і напівпровідники з електронною провідністю на основі
оксидів металів (W, Zn, Sn, Cr, Ti, V, Cd та інших). Сенсори газів широко використовуються в таких галузях:
хімічна та нафтохімічна промисловість; екологічні, наукові та інженерно-дослідницькі організації; медичні установи, включаючи лікарні; переробка продуктів харчування та напоїв; мікроелектроніка, включаючи виробництво напівпровідників та телекомунікацій; сільське господарство; виробничі галузі, судно- та авіабудування;
виробництво електроенергії та ін. Детектори газу можуть використовуватися для виявлення горючих і легкозаймистих газів.
Останні дослідження зосереджуються в основному на інтеграції поруватих шарів напівпровідника в сенсорні структури, що демонструють вдосконалені архітектури резисторного та транзисторного типу, сенсори на основі діодів Шотткі та p-n переходу [4, 5].

Рисунок 1.1 Схема електрична структурна системи дослідження параметрів сенсорів газів на основі поруватих
напівпровідників
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а) форма нагріву меандр
б) форма нагріву пила
Рисунок 1.2 Динаміка зміни опору правого та лівого чутливих елементів сенсора для різних складів газового
середовища.
Авторами було розроблено система автоматизованого дослідження статичних та динамічних характеристик
сенсорів газів на поруватих напівпровідниках. Загальна схема системи представлена на рис. 1.1. Блок камери, в
яку встановлюється сенсор, влаштований в таким чином. На платформі блоку розташований металевий ковпак
зі штуцером для впуску газу з пристроєм для дозування. Для герметизації об'єму ковпак ставиться на гумову
прокладку. Під ковпаком розташовані кріплення для 7 сенсорів.
Сигнали, які знімаються з сенсорів, надходять на операційний підсилювач (ОП), розташований усередині
платформи. У платформі є вхідні роз'єми підключення живлення ОП, сенсора, напруги нагрівача. Вихідний
роз'єм, що знаходиться на бічній панелі платформи, призначений для з'єднання виходів ОП із входом АЦП. Для
контролю струму через нагрівач, на платформі встановлено міліамперметр.
Напруга на виході ОП вимірюється за допомогою АЦП. Максимальна напруга на виході ОП обмежується
максимальним допустимим сигналом входу АЦП і дорівнює 5.1 В.
Для вимірювання опору та завдання напруги нагрівача комп'ютер керує мікроконтролером, що забезпечує
введення, виведення та обробку багатоканальної аналогової інформації. Для роботи з МК використовується
програма LabVIEW, яка надає зручні та наочні засоби для роботи з МК.
Створений у LabVIEW віртуальний інструмент дозволяє керувати параметрами експерименту та наочно подавати досліджувані дані.
ВИСНОВКИ. Отримані в результаті експериментів дані показують, що динаміка зміни опору чутливих елементів сенсора в присутності водню та вуглекислого газу практично завжди відрізняється від динаміки на повітрі
Найбільші відмінності в залежностях опору від нагрівання для різних газів виявляються за зміни напруги на
нагрівачі імпульсами прямокутної форми. Ймовірно, це пов'язано з високою швидкістю зміни температури при
включенні-вимкненні імпульсу напруги. Подібна форма сигналу дозволяє чіткіше "проявитися" характерним
часом процесів, що протікають на поверхні.
Результати експериментів демонструють можливість селекції газів за допомогою динамічних характеристик
сенсора з температурним програмуванням. Обробка даних навіть таким простим методом як обчислення кореляційного коефіцієнта дозволяє провести селекцію декількох складів газового середовища, не вдаючись до
більш складних методів розпізнавання образів.
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ
ПОРУВАТОГО ШАРУ НА НАПІВПРОВІДНИКАХ
Пасенко Д. В., Жуматій Т.С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pasenko2000@ukr.net
Розглядається система призначена для контролю технологічних параметрів процесу анодування підкладок кремнію. Система дозволяє контролювати параметри технологічного процесу травлення підкладки арсеніду галію,
зокрема температуру розчину, струм анодування, напругу анодування, та час процесу травлення.
Ключові слова: поруватий кремній, контроль, анодування.
DEVELOPMENT OF A HYBRID POWER SOURCE FOR A LOOKING POSITIONING SYSTEM OF
PHOTOELECTRIC CONVERTER
Pasenko D. V., Zhumatii T. S.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: pasenko2000@ukr.net
The considered system is intended for control of technological parameters of process of anodizing of silicon substrates.
The system allows to control the parameters of the technological process of etching of the gallium arsenide substrate, in
particular the solution temperature, anodizing current, anodizing voltage, and the time of the etching process.
Key words: porous silicon, control, anodizing.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Поруватий кремній (pSi) є кремнієвою підкладкою з створеною на ній шаром.
Цей шар володіє високим відношенням поверхні до об'єму що дозволяє використовувати її властивості для виготовлення приладів в основі яких лежить принцип адсорбції, зокрема сенсори газу [l], сенсори вологості [2],.
Порувати шари кремнію отримують зазвичай шляхом електрохімічного анодування в кислоті, зазвичай HF
[3]. Анодування проводиться в електрохімічному осередку під впливом заданої щільності постійного або імпульсного струму. Якість поруватого шару безпосередньо залежить від параметрів травлення, тому контроль параметрів процесу є актуальним завданням.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Електрохімічний метод є найвідомішим способом отримання
поруватого кремнію. Пластина кремнію занурюється в електролітичну ванну з водним розчином плавикової
кислоти HF, змішаної з ізопропіловим або етиловим спиртом. Контрелектродом виступає пластина з платини,
яка не повинна взаємодіяти з плавиковою кислотою. Між контрелектродом і кремнієвою пластиною подається
напруга, яка підтримує щільність струму. При цьому відбувається процес травлення кремнію з утворенням поруватого шару Si-Por. Структура електрохімічної комірки для отримання поруватого шару наведена на рис. 1.
Для отримання шару, між катодом та анодом пропускають постійний контрольований струм. Параметрами які контролюються в процесі формування шару є температура, струм, напруга.
Структурна схема автоматизована система контролю параметрів
процесу отримання по-руватого шару на напівпровідниках наведена
на рис. 2.
В мікроконтролер вбудовано аналого-цифровий перетворювач, що
перетворює аналогові сигнали, що надходять до його входів, та перетворює їх у цифровий, після чого мікроконтролер обробляє отримані
дані. Отримані мікроконтролером дані надсилаються на персональний
комп’ютер через інтерфейс USB.
Датчик температури призначений для контролю температури комірки та запобіганню пожежі.
Рисунок 1 – Електрохімічної
Датчик струму призначений для контролю значення струму та пекомірки для отримання поруватого
редачі його показань до персонального комп’ютера через мікроконтшару на підкладці кремнію
ролер.
Датчики та мікроконтролер отримують напругу живлення після
підключення до персонального комп’ютера за допомогою USB.
Для слідкування, на персональному комп’ютері повинно бути встановлено програмне забезпечення, що виконує моніторинг отриманих даних, і у разі перевищення допустимих норм зупиняє роботу системи.
В якості стабілізатора струму було обрано LM317HV. Його задача – стабілізація струму і позитивної напруги. Перевагою даного стабілізатора є те, що він лінійний і не вносить високочастотні перешкоди. Мінусом являється низький КПД, відбувається значний нагрів кристалу мікросхеми. В якості датчику струму обирається
резистивний шунт. Датчик температури LM35 являє собою інтегральну схему для вимірювання температури,
використовується в пристроях, так чи інакше пов'язаних з контролем температури. LM35 є недорогим, надійним і досить точним (похибка вимірювання складає близько ± 0,5º С).

ХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
71

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Для перевірки роботи запропонованої
системи та налагодження програмного
забезпечення була розроблена схемотехнічна модель в середовищі Proteus, яка
наведена на рис.3.

Рисунок 2 – Структурна схема автоматизована система контролю параметрів процесу отримання
поруватого шару на напівпровідниках

Рисунок 3 – Схемотехнічна модель система контролю параметрів процесу отримання
поруватого шару на напівпровідниках.

Аналіз роботи моделі показав відповідність прийнятих схемних та програмних
рішень до поставленого завдання.
ВИСНОВКИ. Розроблено структурну
схему системи автоматизована система
контролю параметрів процесу отримання
поруватого шару на напівпровідниках.
Система дозволяє контролювати параметри технологічного процесу травлення підкладки арсеніду галію, зокрема температуру розчину, струм анодування, напругу анодування, та час процесу травлення. Розроблена схемотехнічну модель
системи, яка дозволила провести налагодження програмного забезпечення контролера та зв'язок з ПЄОМ.
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Керівник Притчин С.Е.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МЕТАЛЕВОГО КОНТАКТУ К ПОРУВАТОМУ
НАПІВПРОВІДНИКУ
Притчин С.Е., Бобришев О.Ю., Сорокун О.О.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: voltamper8@gmail.com
Розглянуто питання побудови математичної моделі контакту до поруватого шару арсеніду галію. Показано, що
основним механізмом, який визначає перебіг струму через перехід метал-напівпровідник є термоелектронна
емісія. Розроблено математичну модель яка описує залежність загального опору системи «металевий контакт –
пористий шар арсеніду галію – підкладка арсеніду галію» від пористості плівки, і розрахунковим шляхом показано що зі збільшенням товщини пористої плівки загальний опір збільшується.
Ключові слова: поруватий шар, напівпровідник, математична модель.
MATHEMATICAL MODEL OF METAL CONTACT TO A BROKEN SEMICONDUCTOR
S.E. Pritchin, O.YU. Bobryshev, O.O. Sorokun.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university
Vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: voltamper8@gmail.com
The question of building a mathematical model of contact to the porous layer of gallium arsenide is considered. It is
shown that the main mechanism that determines the current flow through the metal-semiconductor transition is thermoelectron emission. A mathematical model describing the dependence of the total resistance of the system "metal contact - porous layer of gallium arsenide - gallium arsenide substrate" on the porosity of the film is developed, and it is
calculated that with increasing the thickness of the porous film the total resistance increases.
Key words: porous layer, semiconductor, mathematical model.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Особливе місце при створенні металевих контактів до напівпровідників займають контакти з бар'єром Шоткі [1]. Дані контакти находять широке застосування при виготовленні сенсорів
газу [2]. Механізм формування контакту метал-напівпровідник з бар'єром Шоткі к поруватому шару напівпровідників вивчено недостатньо. Рішення цього питання дозволить вилучити електричні властивості контактів і
як слід поліпшити характеристики електронних приладів на поруватих напівпровідниках, включаючи датчики
газу. Метою роботи є розробка математичної моделі металевого контакту к поруватому напівпровіднику з бар'єром Шоткі для прогнозування електричних параметрів контактів при зміні структури поруватого шару.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Як відомо, перехід металу - напівпровідник може привести до
створення випрямляючого або омічного контакту в залежності від природи металу та параметрів напівпровідникової підкладки. Випрямляючий контакт метал - напівпровідник називається контактом з бар'єром Шотки.
Контакт характеризується контактним питомим опором, що дозволяє оцінити опір контакту, і протікання струму межі метал - напівпровідник. Цей контактний опір можна визначити, як швидкість зміни напруги по відношенню до густини струму, за умови, що напруга прагне до нуля, відповідно до виразу (1).

 V 


 с = 
 j  V → 0

(1)

Механізм формування контактного опору можна розглянути з допомогою діаграми енергетичних зон межі
розділу метал – напівпровідник. Енергетичний рівень вакууму є еталонним рівнем, щодо якого порівнюється
енергія металу і напівпровідника. Робота виходу – це різниця енергій між вакуумом та енергетичним рівнем
Фермі. Спорідненість до електрона визначається як енергія, необхідна електрону на дні зони провідності для
досягнення рівня енергії вакууму.
Коли метал та напівпровідник вступають у тісний контакт, рівні енергії перебудовуються так, що рівні Фермі на металі та напівпровіднику вишиковуються в лінію. Через перегрупування енергетичних рівнів енергетичний бар'єр створюється на межі розділу метал-напівпровідник. Висота бар'єру визначається різниця енергій, яку
електрони повинні подолати для переміщення між металом і напівпровідником. Висота бар'єру – це різниця між
роботою виходу металу та спорідненістю до електрона напівпровідника. Через перегрупування рівнів енергії
зона провідності в напівпровіднику n-типу знижується, і зміна рівня енергії призводить до виникнення напруги
на межі розділу. Висота бар'єра визначається рівнянням (2). Контактна напруга визначається рівнянням (3).
B = M − 
(2)

Vbi = M − S

(3)

 B – висота бар'єру,  M – робота виходу металу,  – електронна спорідненість. напівпровідника, Vbi контактна напруга,  S - електронна спорідненість напівпровідника.
де

При цьому параметри виразів (2) і (3) визначаються таким чином:

 S = EVAC − EF

S

m = EVAC − EF

M

 = EVAC − EC
де

EVAC – потенційна енергія електронів у вакуумі, E FS – рівень Фермі електронів у напівпровіднику, EFM –

рівень Фермі електронів у металі,

EC – дно зони провідності.

Контактний опір на кордоні метал-напівпровідник при різних механізмах провідності струму можна записати в наступному вигляді:
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E00 =

q
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N
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E 
E0 = E00 coth  00 
 k BT 
c1 , c2 = f ( N D , T , B )
Можна бачити, що контактний питомий опір у випадку термоелектронної емісії залежить від енергії E0,
яка в свою чергу є функцією E00. У спрощеному вигляді контактний опір за наявності польового випромінювання визначається виразом E00, яке обернено пропорційно залежить від рівня легування.
Результати розрахунку отриманої моделі залежності опору контакту від товщини пористого шару наведені на рис. 1.
ВИСНОВКИ. Показано, що контактний опір металу
до поруватого напівпровідника визначається висотою
бар'єру Шоткі. Зміна поруватості шару напівпровідника призводить до зміни контактного опору. Розроблена
математична модель описує залежність загального
Рисунок 1 – Результат моделювання залежності
опору системи металевий контакт - поруватий шар наRT від Н
півпровідника-підкладка напівпровідника від пористості плівки, і показано, що зі збільшенням товщини поруватого шару загальний опір збільшується.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ МОНІТОРІНГУ РОЗПОДІЛУ ДОМІШОК В ПРОЦЕСІ
ВИРОЩУВАННЯ АРСЕНІДУ ГАЛІЮ
Притчин С.Е., Пилипенко С.С., Бахмат В.В., Фомовский В.Ф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: pritchinse@gmail.com
В роботі запропоновано удосконалення методу моніторингу розподілу домішок в процесі вирощування злитків
арсеніду галію. Враховуючи не можливість застосування прямих методів вимірювання температури розплаву,
запропоновано непрямий метод вимірювання заснований на використанні мультіагентної системи та розробленого програмного забезпечення. Випробування довели ефектність запропонованого удосконаленого методу.
Ключові слова: арсенід галію, моніторинг, мультіагентная система.
IMPROVEMENT OF THE METHOD OF MONITORING THE DISTRIBUTION OF IMPURITIES IN
THE PROCESS OF CULTIVATION OF GALIUM ARSENIDE
S.E. Pritchin, S.S. Pilipenko, V.V. Bakhmat, V.F. Fomovskiy.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy National university vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. Email: pritchinse@gmail.com
The paper proposes to improve the method of monitoring the distribution of impurities in the process of growing ingots
of gallium arsenide. Given the impossibility of using direct methods of measuring the melt temperature, the proposed
indirect measurement method is based on the use of a multi-agent system and developed software. The tests proved the
effectiveness of the proposed improved method.
Key words: gallium arsenide, monitoring, multiagent system.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Підвищення вимог до якості монокристалічних зливків арсеніду галію (GaAs)
призводить до посилення вимог до точності відтворення оптимальних умов вирощування. Це, у свою чергу,
вимагає безперервного контролю розподілу лігатури в зоні кристалізації та вирощеної частини зливка. Однак,
такий контроль можливий тільки опосередкованими методами, із залученням специфічних математичних моделей, здатних ідентифікувати температурне поле розплаву і зливка в реальному часі за результатами прямих вимірювань температури в окремих точках теплового вузла, швидкості обертання тигля та деяких інших параметрів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вирощування GaAs є процесом, на хід якого впливає безліч
факторів, врахувати які практично не видається можливим. До таких факторів можна віднести потік аргону,
температуру охолоджувача, гідродинаміку розплаву тощо. Для підвищення точності моніторингу розподілу
легуючої домішки в злитку ухвалено рішення застосувати багатоагентну систему (БАС) [1] утворену комбінаціХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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єю декількох систем (агентів), що дозволило розв'язати завдання моніторингу розподілу легуючої домішки в
злитку GaAs в процесі вирощування.
В основі такої системи лежить розбивка задачі на наступні агенти:
– визначення локальних значень температури в об'ємі розплаву й у підкристальній області;
– аналіз стану гідродинаміки розплаву залежно від частоти обертання тигля;
– визначення концентрації легуючої домішки в розплаві;
– аналіз профілю розподілу легуючої домішки, і прогнозування осьової нерівномірності розподілу легуючої
домішки.
Усі запропоновані агенти задовольняють основним характеристикам БАС. Вони частково незалежні, тобто
мають автономність, вони не мають даних про всю систему, тобто є присутньою обмеженість подання, і в їх
складі відсутній агент, що керує усією системою, тобто є децентралізація.
Основним перевагою модульної структури програмного забезпечення проти монолітної структурою є можливість побудови складних систем рахунок розподілу їх у безліч модулів, кожен із яких виконує специфічні
функції. Крім того, модульна архітектура спрощує командну розробку програмних продуктів, оскільки надає
більшу кількість можливих варіантів розподілу завдань між розробниками. Однак, найбільшою перевагою модульної структури є значна розширюваність побудованих на її основі програмних продуктів, що стає можливим
за рахунок створення нових модулів без необхідності доступу до програмного коду вже існуючих модулів.
Ідеальним випадком використання модульної структури програмного забезпечення є проекти, які передбачають якусь початкову функціональність, проте, у майбутньому розширюватимуться рахунок вирішення нових
завдань та його інтеграції з уже існуючими. Особливо ця перевага модульної структури проявляється при доопрацюванні вже існуючої системи іншими розробниками, які можуть не мати повного уявлення про тонкощі
внутрішнього функціонування вже існуючих модулів.
Таким чином, враховуючи можливість подальшого розширення програмного забезпечення, що розробляється, модульна структура була обрана як більш перспективна. Особливо актуальним цей вибір стає з урахуванням
того, що система віртуального моніторингу розподілу лігатури, що розробляється, є складовою системи «Радник майстра», розробка якої здійснюється іншими розробниками, які, використовуючи існуючі модулі, можуть
реалізувати додатковий функціонал.
Розроблена підсистема «Віртуальний моніторинг» забезпечує вирішення наступних основних завдань:
1. Вимірювання температури нагрівача;
2. Відтворення температурного поля в підкристальній ділянці та в злитку та виведення результатів вимірювань та обчислень на монітор оператора-технолога.
3. Виведення на монітор передбачуваної форми фронту кристалізації у графічному вигляді;
4. Формування передумов для прогнозування ймовірності перевищення щільності дислокацій у злитку, що
вирощується, з урахуванням наступних факторів:
- рівень радіальних та осьових градієнтів у зоні фронту кристалізації та в злитку;
- співвідношення діаметрів зливка та тигля;
- стадія процесу вирощування;
- поточний рівень розплаву в тиглі;
- швидкість витягування, швидкості обертання зливка та тигля;
5. Періодичне уточнення параметрів моделей та алгоритмів прогнозування.
6. Ведення бази даних підсистеми та її синхронізація із централізованою базою даних.
Підсистема реалізована на промисловому комп'ютері та інтегрована в автоматизовану систему керування
ростовою установкою.
Впровадження підсистеми віртуального моніторингу температурних полів дозволило детальніше дослідити
вплив теплових умов у зоні кристалізації на рівень термопружних напруг у злитках GаАS.
Для мінімізації рівня напруг і відповідно щільності дислокацій ідеальна ситуація, в якій існує постійний
осьовий градієнт температури, тоді як радіальний градієнт температури близький до нуля. У цьому випадку,
термопружна напруга буде мінімальною. Дослідження показали, що осьовий градієнт температури в злитку
можна зробити практично постійним за рахунок вибору оптимального за розмірами та положенням теплового
екрану [2]. Радіальні градієнти температури, однак, є надзвичайно залежними від змін режиму відтоку тепла від
зливка в зоні фронту кристалізації та герметизатора і є причиною надмірних значень термопружних напруг.
Для підтвердження ефективності розроблених методів, моделей та інформаційних технологій моніторингу
температурних полів у вирішенні проблеми якості монокристалів GaAs були проведені експериментальні порівняльні дослідження залишкових напруг і щільності дислокацій у зливках кремнію, що вирощуються на стандартній установці та модернізованій установці, в систему автоматизованого управління якої вбудована підсистема віртуального моніторингу.
Для дослідження залишкових напруг по довжині вирощених злитків, використовувалася автоматизована
установка вимірювання внутрішніх напруг у пластинах GaAs «Полярон-2», що реалізує метод SIRP та запропоновану в роботі [3] експресну методику визначення структурної досконалості в пластинах GaAs.
Дослідження залишкових напруг проводилося на спеціально підготовлених шліфовано-травлених пластинах
товщиною 450±15мкм вирізаних з верхньої частини злитка, центральної частини злитка і з нижньої частини
злитка.
При дослідженні щільності дислокацій застосовувався автоматизований телевізійний метод підрахунку дисХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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локацій. Суть цього методу полягає у підрахунку числа ямок травлення в полі зору металографічного мікроскопа, підключеного до телевізійної камери, зображення з якої вводиться в комп'ютер та обробляється спеціальною
програмою.
ВИСНОВКИ. Удосконалено метод моніторингу розподілу легуючих домішок у злитку арсеніду галію в процесі вирощування. Метод застосовує мультіагентну систему віртуального моніторингу температури розплаву та
відповідне програмне забезпечення. Результати застосування методу дозволили знизити рівень залишкових
напруг у злитках у верхній частині зливка на 24%, середньої частини зливка на 32% та в нижній частині злитка
на 26 %.
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КРЕМНІЄВИЙ ФОТОДІОД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МОНОХРОМАТИЧНИХ СВІТЛОВИХ ПОТОКІВ
ІНФРАЧЕРВОНОЇ ОБЛАСТІ СПЕКТРУ
Сорокатий Ю.О.
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
вул. Коцюбинського, 2, Чернівці 58012, Україна. Email: y.sorokatyi@chnu.edu.ua
Для вирішення поставленої задачі ми розробили конструкцію фотодіода. При дослідженні його ми отримали
такі параметри. Робоча напруга та, відповідно ширина ОПЗ W, були обрані з урахуванням глибини поглинання
робочої довжини хвилі 0,9 мкм. Розрахунок показує, що струмова монохроматична чутливість такого фотодіоду може бути підвищена до 0, 55 А/Вт на відміну від задекларованої чутливості в 0,5 А/Вт.
Ключові слова: Фотодіод, кремній, довжина хвилі, чутливість.
SILICON PHOTODIOD FOR MEASUREMENT OF MONOCHROMATIC LIGHT FLOWS
OF THE INFRARED REGION OF THE SPECTRUM
Sorokatiy Yu.O.
Chernivtsi National University named after Yu. Fedkovych
street Kotsyubynskoho, 2, Chernivtsi 58012, Ukraine. Email: y.sorokatyi@chnu.edu.ua
ABSTRACT. To solve this problem, we have developed a photodiode design. When studying it, we obtained the
following parameters. The operating voltage and, accordingly, the OPZ width W, were chosen taking into account the
absorption depth of the operating wavelength of 0.9 μm. The calculation shows that the current monochromatic sensitivity of such a photodiode can be increased to 0, 55 A / W in contrast to the declared sensitivity of 0.5 A / W.
Key words: Photodiode, silicon, wavelength, sensitivity.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтерес до приймачів інфрачервоного випромінювання в теперішній час обумовлений тим, що з’являються більш стабільні і потужні джерела даного випромінювання. За допомогою них стали можливими вирішення багатьох прикладних задач науки і техніки.
Створення кремнієвого фотодіода з високою чутливістю в ІЧ-області спектра потребує вирішення складного
комплекса конструкторсько-технологічних проблем, зв’язаних з особливостями поглинання випромінювання в
кремнії, рекомбінацією носіїв на поверхні кристала і в його об’ємі[1].
Для вирішення цього завдання
застосовуються, зокрема, фотодіоди, створені на основі різних напівпровідникових матеріалів, які
обираються в залежності від довжини хвилі випромінення, потік
якого потрібно досліджувати. Чутливість обраного фотодіоду буде
залежати не тільки від величини
потужності випромінення, а і від
багатьох інших чинників, зокрема
від співвідношення розмірів елементів його конструкції.
Тому, метою роботи є розробка
фотодіоду для вимірювання моноРис. 1. Схематичне зображення перетину конструкції запропонованого
хроматичних світлових потоків,
фотодіоду
яка має бути оптимізована за консХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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труктивними параметрами для забезпечення максимальної чутливості.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розглянемо, для прикладу фотодіод на основі кремнію,
який має ширину забороненої зони 1,1 еВ і область спектральної чутливості від 0,4 до 1,1 мкм. У цьому спектральному діапазоні працюють більшість відомих монохроматичних джерел.
Схематичне зображення перетину конструкції фотодіоду, яка використана для розрахунків, наведено на рисунку 1.
На рисунку 1, 4 – захисний товстий шар окислу кремнію, 2 – металевий омічний контакт, 3 – просвітлюючий
шар окислу кремнію, 5 – омічний контакт. n, i, p, p+- відповідно області електронної провідності, власної та діркової провідності, а також область підвищеної концентрації дірок. Інші позначення розтлумачені далі по тексту.
Оптичне випромінення проникає в кремній на різну глибину. Зменшення його інтенсивності, відповідно до
закону поглинання оптичного випромінення, в е (2,7) раз відбувається на глибині 1/, де  коефіцієнт поглинання світла (далі глибина поглинання). Зокрема при висвітленні кремнієвого фотодіода монохроматичним випроміненням з довжиною хвилі ~ 1 мкм його поглинання в основному здійснюється на глибині також ~ 1 мкм.
При зміні конструкції фотодіоду для наших потреб нам потрібно при цьому враховувати, що товщина напівпровідникової підкладки фотодіода не повинна перевищувати суму довжини хвилі, дифузійної довжини носіїв
заряду та глибини залягання бар’єрної області, тобто повинно виконуватися нерівність (1):
H  λ+L +hбар,
(1)
де H - товщина напівпровідникової підкладки фотодіода;
λ - довжина хвилі;
L - дифузійна довжина носіїв заряду;
hбар - глибина залягання бар’єрної області.
Враховуючи те, що дифузійна довжина носіїв заряду в кремнії може досягати декількох сотень мікрон, а
ширина області просторового заряду, залежно від робочої напруги і концентрації неосновних носіїв заряду,
може досягати від декількох десятків до декількох сотень мікрометрів, товщину кристала фотодіода можна вибирати в широких межах, однак вона повинна бути не більше суми довжини хвилі і дифузійної довжини носіїв
заряду (1) і не більше суми ширини області просторового заряду, дифузійної довжини неосновних носіїв заряду, глибини залягання бар’єрної області, яка утворюється на межі областей p- і n-типу провідності, а також глибини залягання p-n переходу. Цю вимогу можна забезпечити при виконанні нерівності (2):
H  W+ hp-n+hбар.+L,

(2)

де W - ширина ОПЗ;
L - дифузійна довжина носіїв заряду;
hp-n - глибина залягання p-n переходу;
hбар - глибина залягання бар’єрної області.
Таким чином, для забезпечення максимальної чутливості фотодіоду для вимірювання монохроматичних світлових потоків необхідно, щоб товщина напівпровідникової підкладки фотодіода H, дифузійна довжина неосновних носіїв заряду L, глибини залягання бар’єрної області hбар, глибина залягання p-n переходу hp-n і ширина
ОПЗ W повинні задовольняти системі нерівностей (3):
H  λ+L +hбар

H  W+ hp-n+hбар.+L

(3)

Таким чином, можливо досягти збільшення точності вимірювань світлового потоку певної довжини хвилі за
рахунок збільшення чутливості фотодіоду.
Запропонований розрахунок було застосовано для оцінки чутливості фотодіоду типу ФД-309 [2]. Робоча напруга та, відповідно ширина ОПЗ W, були обрані з урахуванням глибини поглинання робочої довжини хвилі 0,9
мкм. Розрахунок показує, що струмова монохроматична чутливість такого фотодіоду може бути підвищена до
0, 55 А/Вт на відміну від задекларованої чутливості в [2] 0,5 А/Вт.
ВИСНОВКИ. Робоча напруга та, відповідно ширина ОПЗ W, були обрані з урахуванням глибини поглинання робочої довжини хвилі 0,9 мкм. Розрахунок показує, що струмова монохроматична чутливість такого
фотодіоду може бути підвищена до 0, 55 А/Вт на відміну від задекларованої чутливості в [2] 0,5 А/Вт. Практична цінність полягає в тому, що ми розробили фотодіод для вимірювання монохроматичних світлових потоків,
яка має бути оптимізована за конструктивними параметрами для забезпечення максимальної чутливості.
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Бюджет сім'ї – це план доходів і витрат сім'ї на певний період. Щоб навчитися правильно формувати сімейний
бюджет на місяць, потрібно починати з аналізу прибутків і витрат. Постійними витратами кожної сім'ї є витрати на продукти харчування. Кореляційно – регресійний аналіз дозволяє встановити і оцінити залежність прибутків та витрат.
Ключові слова: бюджет, витрати, кореляція, дисперсія, регресія.
MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC PROCESSES WHEN FORMING
A FAMILY BUDGET
Bryl T.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Email: bryltanij@gmail.com
A family budget is a plan of family income and expenses for a certain period. To learn how to properly form a family
budget for the month, you need to start with an analysis of income and expenses. The constant expenses of each family
are the expenses for food. Correlation - regression analysis allows to establish and estimate the dependence of income
and expenses.
Кey words: budget, costs, correlation, variance, regression.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Багато українських сімей стикаються з грошовими труднощами. Гостра нестача
коштів до зарплати змушує людей звертатися в кредитні організації. Такі обставини виникають через неправильний розподіл доходу. Щоб уникнути необхідності звертатися до банків – потрібно навчитися правильно вести
і економити витрати сім'ї.
На рівні сім'ї відбувається відтворення головного чинника виробництва – робочої сили, здійснюється кінцеве споживання виробничого продукту, а значить, забезпечується життєздатність всього суспільства. Саме це є
необхідною передумовою для досягнення макроекономічної рівноваги, коли сукупний попит і сукупна пропозиція, виробництво і споживання є збалансованими. Одним з напрямків досягнення макроекономічної рівноваги
є бюджетна політика, у здійсненні якої важливу роль відіграє формування сімейного бюджету.
Важливо формувати план доходів і витрат сім'ї на певний період, виконати аналіз прибутків і витрат. Постійними витратами кожної сім'ї є витрати на продукти харчування. Кореляційно – регресійний аналіз дозволяє
встановити і оцінити залежність прибутків та витрат.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проведено опитування семи груп сімей (сім’ї з чотирьох осіб)
про їх витрати на продукти харчування та рівень доходу. Дані опитування наведені в таблиці 1
Таблиця 1 Дані опитування
Доходи сім’ї, тис. грн.
Витрати на продукти харчування, тис. грн.

6,3
2,38

7,5
3,78

9,7
2,57

12
3,24

15,5
3,7

20
4,2

24,3
6,3

Після представлення експериментальних даних графічно (рисунок 1), висунуто гіпотезу про вигляд функціональної залежності витрат на продукти харчування від доходу сім’ї.
По вигляду кореляційного поля (так як з ростом фактора показник в основному збільшується), припускаємо
наявність залежності двох типів: лінійну або експоненціальну. За допомогою формул [1,2] визначаємо коефіцієнти лінійної моделі та отримуємо лінійну залежність
−

Y = 1,461 + 0,169  X .

(1)
Для побудови експоненціальної залежності, необхідно розрахувати коефіцієнти за формулами [1,2]. Отримуємо рівняння залежності, що має вигляд
−

Y = 0,5276  e 0,1628 X .

(2)
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Зробимо висновок про те, яка модель краще відображає задану залежність. Розрахуємо дисперсію залишків
даних моделей []. Отримуємо дисперсію залишків лінійної залежності, що дорівнює 0,512, а експоненціальної –
109,738. Оскільки дисперсія залишків лінійної залежності менша за дисперсію залишків експоненціальної залежності, то можемо зробити висновок, що краща лінійна залежність.
Обчислюємо коефіцієнт кореляції та коефіцієнт детермінації :
7,6787
(3)
r2 =
= 0,75 ;
10,2369

(4)
Kor = 0,75 = 0,866 .
Коефіцієнт детермінації – доля варіації витрат на
продукти харчування, що пояснюється незалежною
змінною в регресійній моделі – дорівнює 0,75. Робимо
висновок, що 75% витрат на продукти харчування можуть бути пояснені доходами сім’ї. Лише 25% варіацій
можна пояснювати іншими факторами, що не входять
Рисунок 1 – Поле кореляції
до рівняння регресії. Коефіцієнт кореляції близький до
одиниці, а значить існує тісна залежність між доходами сім’ї та витратами на продукти харчування.
Підставимо в отриману лінійну залежність (1) фактичні значення доходу сім’ї. Отримаємо розрахункові дані, які представимо в таблиці 2.
Таблиця 2 Дані опитування та розрахункові дані
Доходи сім’ї, тис. грн.
6,3
7,5
Витрати на продукти харчування, тис. грн. 2,38 3,78
Витрати на продукти харчування, тис. грн.
(розрахункові)
2,5
2,7

9,7
2,57

12
3,24

15,5
3,7

20
4,2

24,3
6,3

3,08

3,46

4,06

4,82

5,55

Подуємо графіки фактичних і розрахункових даних (рис. 2.).

Рисунок 2 – Графік розрахункових даних і даних опитування
ВИСНОВКИ. Було побудовано графіки експериментальних даних, висунуто гіпотезу про вигляд функціональної залежності витрат на харчування від доходу сім’ї. Розраховані параметри моделі регресії та побудовано
рівняння регресії двох типів: лінійної та експоненціальної. Встановлено, що кращою є лінійна модель, оскільки
дисперсія залишків лінійної моделі менша. Рівняння регресії побудовано якісно, оскільки сума фактичних витрат на продукти харчування дорівнює сумі розрахункових і дорівнюють 26,17 тис. грн. Знайдено коефіцієнт
кореляції і коефіцієнт детермінації. Коефіцієнт кореляції близький до одиниці 0,866, отже маємо тісну залежність між витрат на продукти харчування та доходом сім’ї. Коефіцієнт детермінації вказує на те, що отримані
спостереження підтверджують модель на 75%.
Розрахунки були проведені за допомогою формул [1] та вбудованих функцій програмного процесора Microsoft Excel [3].
Отримані результати роботи можуть бути корисними при формуванні та прогнозуванні майбутнього бюджету сім’ї та на заняттях фінансової грамотності, економіки.
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ПРО ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ДОВГОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ
ЕЛІПТИЧНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ
Корнієнко В.Ф., Максимюк В.А., Сторожук Є.А.
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
вул. Нестерова, 3, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: desс@inmech.kiev.ua
Досліджується напружено-деформований стан довгих циліндричних оболонок еліптичного перерізу. Матеріал
оболонки – пружнопластичний ізотропний метал. Для покращення збіжності чисельного методу застосовується
змішаний функціонал, в якому додатково варіюється мембранна деформація. Встановлено зменшення напружень та збільшення прогинів і деформацій за врахування фізичної нелінійності матеріалу. Результати розрахунків на основі теорії пластичності анізотропних середовищ Ломакіна та деформаційної теорії пластичності зі
змінним коефіцієнтом поперечної деформації практично збігаються.
Ключові слова: деформація, напруження, еліпс, замикання, пластичність
ON PHYSICALLY NONLINEAR DEFORMATION OF THE LONG CYLINDRICAL SHELL WITH
ELLIPTIC CROSS SECTION
V. F. Kornienko, V. A. Maksimyuk, E. A. Storozhuk
S. P. Timoshenko Institute of Mechanics of NAS of Ukraine
Nesterov str. 3, Kyiv, 03057, Ukraine. E-mail: desс@inmech.kiev.ua
The stress-strain state of long cylindrical shells of elliptical cross section is investigated. The shell material is an elasticplastic isotropic metal. To improve the convergence of the numerical method, a mixed functional is used, in which the
membrane deformation is additionally varied. A decrease in stresses and an increase in deflections and deformations
were established, taking into account the physical nonlinearity of the material.The results of calculations based on the
theory of plasticity of anisotropic media by Lomakin and the deformation theory of plasticity with the variable Poisson’s ratio are practically the same.
Key words: deformation, stress, ellipse, locking, plasticity
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Циліндричні оболонки еліптичного поперечного перерізу є цікавими як в сучасній інженерній справі [1], так і в теоретичних дослідженнях [2, 3]. Розрахунки напружено-деформованого
стану (НДС) таких оболонок чисельними сітковими методами ускладнюються через так зване явище мембранного замикання (locking) [2]. Воно проявляється у сповільненій, але стійкій, збіжності класичних чисельних методів внаслідок значних згинів за невеликих розтягів. Застосування нелінійно-пружних композитних матеріалів
веде до необхідності врахування в теорії оболонок нелінійних властивостей композитів [2].
Зазвичай НДС оболонок з пружнопластичних ізотропних матеріалів розраховують на основі деформаційної
теорії пластичності [3]. У випадку нелінійно-пружних анізотропних композитних матеріалів часто використовують феноменологічну теорію пластичності анізотропних матеріалів Ломакіна [4], з якої, як окремий випадок,
випливає і деформаційна теорія пластичності. Причому, також просто випливає варіант пластичності зі змінним
коефіцієнтом поперечної деформації. Нижче подано порівняння розрахунків НДС ізотропної пружнопластичної
довгої циліндричної оболонки еліптичного поперечного перерізу на основі обох згаданих теорій.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В декартовій системі координат ( x, y, z ) рівняння серединної
поверхні циліндричної оболонки (рис. 1) з півосями еліпса a і b та твірною вздовж вісі OZ має вигляд [2]
2

y
b

s

w
u

0

a

x

2

 x  y
(1)
F ( x, y ) =   +   − 1 = 0 .
a b
Поверхня (1) є віднесеною до криволінійної півгеодезичної
системи координат ( s, z,  ).
Нелінійні фізичні співвідношення в довгій оболонці (
ezz = 0 ) за плоского напруженого стану для простих навантажень у випадку теорії пластичності анізотропних середовищ
[4] матимуть вигляд:
 1

  sz





 E + q ss  ss +  − E + q sz  zz = ess
zz


 ss

  zs

 1

−



(2)
 E + q zs  ss +  E + q zz  zz = 0 ,
zz


 zz

і  zz – компоненти колових і поздовжніх напружень;

де  ss
Ess , E zz та  sz ,  zs – модулі пружності та коефіцієнти поперечної деформації ортотропного матеріалу; qss , qzz , qsz – компоненти тензора, що враховує анізотропію нелінійних властивостей. Нелінійні властивості матеріалу в (2) описуються функцією [5]
Рисунок 2 – Поперечний переріз оболонки
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=
Wp ( f )

де
f =

–

функція

(

зміцнення,

1
2
2
qss ss
+ q zz zz
+ 2qsz ss zz
2

)

яка

має

1
2 f

f



W p
f

fs

сенс

df ,

роботи

(3)
на

нелінійних

складових

деформацій;

– квадратична функція напружень; f s – значення f , вище якого проявляється

нелінійність.
Рівняння (2) і (3) також дозволяють описати пружнопластичне деформування ізотропних матеріалів на основі деформаційної теорії пластичності за таких умов:
Ess = Ezz = E ,  sz =  zs =  , qss = qzz = 2 , qsz = −1 ; f =  i2 ;  = i 2E(1 − i ) ,
де i – функція пластичності;  i – інтенсивність напружень.
Розрахунки виконано для оболонки [3] зі сплаву АМг-6 з такими геометричними й фізико-механічними параметрами: (a + b) / h = 100 ; a / b = 11 /10; E = 70 ГПа;  = 0,30,5;  п = 140 МПа;  п = 0,002 ; p = 0,4 МПа. На

основі діаграми деформування матеріалу  i ( i ) , наведеної в [5], була побудована функція зміцнення W p ( f ) у
вигляді апроксимації

0, f f s  1;
Wp = 
(4)
a ( f f s )n − 1 , f f s  1
з параметрами a =0,204 МПа; n =3; f s =19600 (МПа)2. Функція  обчислювалась за формулою (3).
Порівняння розрахунків в лінійній (ЛЗ) та нелінійній (НЗ) постановках задач про НДС пружнопластичної
оболонки варіаційно-різницевим методом (ВРМ) [2] з методом скінченних елементів (МСЕ) [3] наведено в
~ = w h –безрозмірні прогини,  + і  − – колові напруження
табл.1, де ~
s = 1 – вершини еліпса, w
s =s s =0 і ~





ss

k

ss

+
−
на зовнішній і внутрішній поверхнях оболонки, ess
і ess
відповідні деформації. Результати розрахунків в лінійній постановці задач обома методами (ЛЗ, ВРМ, МСЕ) збігаються з точністю не менше трьох значущих цифр і
тому в табл.1 вони не відокремлені. Різниця в максимальних напруженнях (  − , ~s =1) не перевищує 5%. Це при

ss

тому, що врахування пластичності зменшує це напруження на 33% порівняно з лінійним розв’язком МСЕ. Цю
розбіжність в нелінійній постановці можна віднести до аналітичної апроксимації (4) функції зміцнення W p ( f ) .
Таблиця 1 Порівняння розрахунків НДС оболонки
~
~
+
−
Задача,
w
s
ess
ess
102
102
метод
ЛЗ,
ВРМ, МСЕ
НЗ,
МСЕ
НЗ,
ВРМ
НЗ (  = 0,5),
ВРМ

0
1
0
1
0
1
0
1

6,52
-5,84
10,2
-9,23
10,5
-9,50
8,91
-8,06

0,387
-0,353
0,751
-0,680
0,776
-0,711
0,673
-0,616

-0,338
0,407
-0,628
0,823
-0,661
0,854
-0,571
0,742

+
,
 ss

−
, МПа
 ss

МПа
298
-271
207
-203
215
-210
212
-208

-259
313
-201
210
-207
219
-205
217

ВИСНОВКИ. Врахування фізичної нелінійності веде до зменшення напружень та збільшення прогинів і деформацій біля полюсів еліпса циліндричної оболонки. Результати розрахунків на основі теорії пластичності
анізотропних середовищ Ломакіна та деформаційної теорії пластичності зі змінним коефіцієнтом Пуассона (
 = 0,30,5) практично збігаються. За постійного коефіцієнта Пуассона (  = 0,5) напруження майже не змінюються, а прогини й деформації виявляються суттєво заниженими.
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБРОБКИ МРТ-ЗРІЗІВ
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
Кухаренко Д.В., Вадурін К.О., Лукеча І.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. E-mail: kir3337@gmail.com
Наводяться основні вирази для виділення та обробки зони інтересу на МРТ-зрізах. Робота спрямована на створення математичної моделі процесу обробки зрізів, що дозволить створити якісні 3D-моделі шуканих структур
організму людини.
Ключові слова: 3D-модель, реконструкція, матмодель, менінгіома, друк.
DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR THE PROCESSING
OF MRI-IMAGES FOR MODELING
Kukharenko D., Vadurin K., Lukecha I.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National university
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: kir3337@gmail.com
The basic expressions for the selection and processing of the area of interest in MRI-images are given. The work is
aimed at creating a mathematical model of the image processing process, which will make it possible to create highquality 3D-models of the certain structures of the human body.
Key words: 3D-model, reconstruction, mathmodel, meningioma, printing.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наразі використовується велика кількість МРТ/КТ систем що виводять інформацію у файли DICOM, але збережені дані відрізняються залежно від використаної системи: мають різний дозвіл; різну систему тегів; різну якість створюваних зображень. Щоб створити якісну модель необхідно здійснити додаткову обробку зрізів за якими вона відтворюється, що було запропоновано у [1].
Здійснення додаткової обробки також спростить процес векторизації зрізів, оскільки будуть векторизуватися чіткі контури зони інтересу, що дозволить виводити зрізи за допомогою графопобудовників [2, 3].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для удосконалення процесу виділення шуканих областей на
МРТ-зрізах застосуємо декілька способів обробки зрізів.
1. Обрізання границь МРТ-зрізів до розмірів близьких до структур, що підлягають виділенню.
Представимо МРТ-зріз у вигляді матриці розміром M × N, а за початок координат приймемо верхній лівий
кут. Також визначимо, що кожній комірці M × N відповідає певний рівень яскравості L. Шукана область буде
представлена у вигляді матриці A × B, причому кожна точка нової матриці A × B належить M × N та загальний
розмір A × B не може бути більше M × N, як зображено на рис. 1. Приймемо, що A × B = Mz.
2. Лінійне контрастування МРТ-зрізів необхідно здійснити, щоб привести рівні їх яскравостей до значень зручних для машинної обробки. Зазвичай в якості робочого
використовується діапазон 0 ... 255; при цьому значення 0
відповідає при візуалізації рівню чорного, а значення 255
– рівню білого. Припустимо, що мінімальна і максимальна яскравості вихідного зображення дорівнюють хmax і
хmin відповідно. При лінійному контрастуванні використовується лінійне поелементне перетворення у вигляді:

Mz =

Mz − x min
 (y max − y min ) + y min ,
x max − x min

де ymin і ymax – бажані значення мінімальної та максимальної вихідної яскравості, а х – відповідні вхідні значення
яскравості.
3. Опціональне перетворення позитив-негатив з яскравостями в діапазоні [0, L – 1] здійснюється з використанням негативного перетворення, що визначається вираРисунок 1 – Матриці M × N та A × B
зом:
Mz = L – 1 – Mz.
Значення L = 0 приймається за рівень чорного, а L = L – 1 приймається за рівень білого.
Даний тип обробки підходить для посилення білих або сірих деталей на тлі темних областей зображення,
особливо коли темні області мають переважні розміри.
4. Гамма-корекція МРТ-зрізу дозволить чисельно відмежувати рівні близьких яскравостей різних структур
мозку. Гамма-корекцію можна знайти так:
Mz = c ∙ Mzγ,
де с і γ – константи, які необхідно прийняти керуючись поточними потребами моделювання.
5. Корекція яскравості та контрастності здійснюється, для приведення МРТ-зрізів до зручного для роботи
вигляду за наступним співвідношенням:
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Mz =

Mz − x min
 (2,55K − J) + J ,
x max − x min

де K – контрастність, J – яскравість.
6. Здійснення просторової фільтрації за якої виконують операцію двовимірної згортки вхідного зображення,
яку подають у вигляді матриці елементів, з матрицею фільтра.
Якщо X(i, j) − вхідне зображення, то Y(i, j) − зображення, яке утворюється в результаті фільтрації, a(a, b)−
матриця, яка задає двовимірний фільтр і має розміри A по горизонталі і B по вертикалі за умови, що A і B непарні числа. Дія двомірного нерекурсивного фільтра може бути описана виразом:
A −1 B−1
 i + a − (A − 1) j + b − (B − 1) 
Mz(i, j) =   a(a, b)x 

,
2
2


A = 0 B=0
де i − номер рядка; j − номер рядка в рядку.
Кожен елемент вихідного зображення подається сумою елементів вхідного зображення, домножених на задані в матриці фільтра коефіцієнти.
Така операція називається двовимірною згорткою. Кількість елементів вхідного зображення, які враховуються, визначається розмірами матриці фільтра.
Найбільші розповсюджені просторові фільтри мають матрицю 3×3.
7. Порогова обробка маскою для якої є бінаризація − це перетворення з амплітудними характеристиками
g(f), перетворює півтонове зображення, що містить всі рівні яскравості в бінарне зображення, відліки якого мають яскравості 0 або 1. Вона застосовується для виділення області об’єкта інтересу, присутнього на зображенні.
Іноді в якості рівнів білого і чорного задають інші значення яскравості, наприклад, White = 180 і Black = 90 відповідно, з тим, щоб візуалізувати отримане бінарне зображення одночасно з напівтоновим зображенням.
Використовуючи бінаризаційну маску можна виокремити рівні яскравості шуканої області прирівнявши усі
інші рівні до чорного чи до білого, якщо використовується негатив.
Наприклад, в програмному забезпеченні Mathcad, бінаризацію можна представити наступним чином:
⎯⎯
→

f ( x) = if ( x  70  0  255) ; Mp = f ( M),
запропонована функція прирівнює всі рівні яскравості менше 70 до 0, заданої матриці зображення, всі інші ж
рівні зображення набувають значень 255. Аналогом запропонованої функції у системі Mathcad, є binarize(M,
thresh), де М – матриця яскравостей зображення, а thresh – встановлюваний рівень бінаризації.
8. Контроль рівнів яскравості та їх розподілу здійснюватимемо за гістограмою.
Лінійна гістограма здійснює поелементний перебір матриці зображення. Значення елементів матриці в свою
чергу є індексами масиву гістограми.
При виборі будь-якого елемента матриці до відповідного елементу масиву гістограми додається одиниця. У
підсумку, після повного перебору матриці кожен елемент масиву відображає загальне число елементів матриці
з відповідним рівнем яскравості.
ВИСНОВКИ. У результаті виконання роботи було визначено основні математичні залежності необхідні для
створення віртуального пристрою в системі LabVIEW для реконструкції моделей за МРТ-зрізами. Створена
математична модель відображає диференційований підхід до обробки зрізів різної якості, що дозволить оптимізувати процес моделювання структур людського організму. У подальшому планується удосконалення алгоритму векторизації зрізів, що підвищить точність побудови їх планшетними графопобудовниками та забезпечить
попередні умови для створення програми для побудови зрізів роботами-графопобудовниками.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нове покоління задає тенденцію кліпового мислення і швидкої переробки інформації. Соціальні мережі прагнуть до скорочення тексту і збільшення медіа складової, приклади того Інстаграм
і Тік Ток, які все більше набирають популярності. Люди все частіше віддають перевагу коротким односкладним
реченням з вмістом емотиконів або смайлів без тексту. Стікери та “гифки” замінили складне, як правило, досить довге речення, для виразу емоцій і їх комбінацій. Все прагне до спрощення, пристосовуючись під новий
швидкісний режим життя людини і зростаючі обсяги інформації щомиті. Перед вченими і ремісниками бізнесу
завдання інформаційного впливу та адекватного розуміння реакції користувачів на продукт і його просування
постає в новій якості та вимагає нових методів і технологій обробки текстового контенту взагалі і оцінки сентимент-компонент зокрема.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Концепція розширеної думки пропонує сучасний підхід до
розв’язання такого роду завдань. Розширена думка, згідно з визначенням, подається у вигляді кортежу
(𝑒, 𝑓, (𝑜𝑝1 , 𝑜𝑝2 , 𝑜𝑝3 ), (ℎ1 , . . . , ℎ𝑛 ), 𝑡) [1]. Оцінки сентимент-компонент виражені вектором (𝑜𝑝1 , 𝑜𝑝2 , 𝑜𝑝3 ), 𝑜𝑝1 оцінка тональності текстового повідомлення за обраною шкалою (наприклад, бінарною), 𝑜𝑝2 - інтегральна оцінка тональності емотикона в складі текстового повідомлення та оцінки тональності самого тексту, 𝑜𝑝3 - оцінка
тональності емотикона в складі повідомлення без наявності тексту. Таким чином, якщо при використанні традиційного підходу має місце оцінка 𝑜𝑝 = (𝑜𝑝1 , 𝑁𝐴, 𝑁𝐴), то в запропонованій моделі у розпорядженні є також
оцінки тональності(𝑜𝑝1 , 𝑜𝑝2 , 𝑁𝐴) , (𝑁𝐴, 𝑁𝐴, 𝑜𝑝3 ) [1]. Тут NA («not available») – відсутнє значення.
Розглянемо докладніше як розраховуються оцінки тональності. У складі текстового повідомлення може виражатися думка щодо різних об'єктів та їх властивостей з різною тональністю відносно кожної. Тоді один
месседж може породжувати кілька думок суб'єкта (холедра думки) ℎ, відносно різних 𝑒 і 𝑓 з різними
(𝑜𝑝1 , 𝑜𝑝2 , 𝑜𝑝3 ).
Для отримання оцінки 𝑜𝑝1 нам потрібно провести стандартні процедури з очищення тексту, леманізаціі /
стандартизації слів і т. д., а потім обчислити безпосередньо оцінку тональності за допомогою готових рішень,
наприклад [3] або [4].
Оцінку 𝑜𝑝3 можна отримати конвертацією емотиконів у складі повідомлення в текст і отримати тональну
оцінку цих слів, використовуючи вищезазначені програмні бібліотеки. Ситуація з 𝑜𝑝2 не є однозначною. Емотикон може бути в будь-якій позиції щодо тексту і це буде в значній мірі впливати на те, як слід розуміти текст.
Слід виділити, як мінімум, три основні позиції емотикону.
Перша - початок речення. Емотикон у цьому випадку розглядається як сумарна оцінка щодо того, що саме
обговорювалося вище, рівень повідомлення або коментар вищого порядку укладення, в разі відповіді на коментарі. Після емотикона, як правило, можна зустріти текстовий опис, розшифровку емоційної оцінки, спроба пояснити свою оцінку, або просто зміцнити її текстовим описом. Оцінка може бути сформована як середнє оцінок
емотикона в цій позиції і оцінки решти речення (може бути як оцінка тексту, так і тексту з емоджі в інших позиціях) помножених на коефіцієнти важливості. Для емотикону в цій позиції пропонується значення коефіцієнта прийняти рівним 0.6, і тексту, відповідно 0.4.
Приклади:
● 👍👍👍в разы круче чем с маргенштерном,Нилето рулит,крутая песня!!!
● 👍👏 круто 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👌
● 😚😚😚 Суперррррр. Моя дочка 6ти лет очень вас любит 👍👍👍
Друга позиція емотикона - після слова або фрази. Цей кейс має на увазі кілька варіантів використання емотиконів:
1.
Змінює зміст слова чи фрази, наприклад, жарт або підміна сенсу. Оцінка тесту і емоджі векторно протилежні, тому емотикон задає характер, акцент того, як слід сприймати текст. У цьому випадку ми ігноруємо
емоцію тексту і спираємося на оцінку емотикона.
Приклади:
● 100 лямов, да вы сделали историю😏
● Ребята куда стоко лайков😱
● Где меры самоизоляции?🤣🤣🤣
2.
Підвищення інтенсивності емоції, вираженої словами за рахунок використання емотикона схожої тональності. Оцінка буде обчислюватися як максимум від оцінки тексту і емотикона.
Приклади:
● Nilletto крутой😍,а клава ...Дура!😝
● Хороший мот 🔥🔥🔥 Урал похоже 👍
● Просто супер! Нет слов👍 Огонь🔥❤️
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3.
Вираз емоції щодо щойно написаного тексту самим автором. При такому підході автор як би оцінює
сам себе. Емотикон віддзеркалює емоцію автора щодо написаного ним же факту, або його очікувань. Таким
чином, оцінка емотикону втрачає для нас прикладний інтерес, як оцінка щодо 𝑒 і 𝑓, і не враховується у формуванні оцінки. Оцінюємо сентимент-компоненту виключно щодо тексту.
Приклади:
● Помяли крышу машины😟
● Где моя юность 😭😭😭
● Да класс 90 -е вспоминаются😥
● NILETTO я тебя видила в Карпинске но я тебя не знала тебя как певца и я об этом сажелею😭❤️❤️❤️❤️❤️
Третя позиція - наприкінці речення. У цьому випадку є підстави вважати, що емотикон висловлює емоцію
щодо всього речення, тобто, ця емоція є домінуючою щодо об'єкта чи його особливості. Оцінка може бути сформована за прикладом першої позиції з тими ж коефіцієнтами.
Приклади:
● Песня крутая моей Маме понравилось😊.
● Ввы лучше всех!! 😍😍😍😋😍😍😍😍😍😋😍😍😍😍😍
● Обожаю смотреть эту песню 😍
● Я ВАС ЛЮБЛЮ 😘😍
Таким чином, оцінка 𝑜𝑝2 может бути декомпозирована на окремий кортеж з трьох елементів, в залежності
від позиції емотикона. Отримуємо кортеж (𝑜𝑝1 , (𝑜𝑝2.1 , 𝑜𝑝2.2 , 𝑜𝑝2.3 ), 𝑜𝑝3 ), де 𝑜𝑝2.1 - оцінка емотикона на початку
речення, 𝑜𝑝2.3 оцінка емотикона наприкінці речення, і 𝑜𝑝2.2 - оцінка текста з урахуванням специфіки його розуміння, тобто емотикону в другій позиції, після слова або фрази, який насправді теж може бути декомпозований
у вектор довільної довжини, в залежності від кількості емотиконів другого типу. Таким чином, цей вектор завжди буде кратним двом і містити пару оцінок: перша - оцінка тексту, друга - емотикону. Слід зауважити, якщо
емотикони другого типу відсутні, ми отримаємо пару “текстова оцінка - 𝑁𝐴”. Тоді кортеж сентименткомпонент набуде вигляду: (𝑜𝑝1 , (𝑜𝑝2.1 , ((𝑜𝑝2.2.1 , 𝑜𝑝2.2.2 ), . . . , (𝑜𝑝2.2.𝑛−1 , 𝑜𝑝2.2.𝑛 )), 𝑜𝑝2.3 ), 𝑜𝑝3 ). На рис. 1 представлено декомпозицію сентимент-компонент складного тексту у вигляді схеми.
Слід зауважити, якщо меседж містить кілька емотиконів поспіль, розглядаємо їх середню оцінку, незалежно
від позиції, в якій вони знаходяться відносно тексту.
Приклади:
● Где меры самоизоляции?🤣🤣🤣
● Обожаю
вас!!!
Вы
крутые!
😍😍🤩🤩😍😍😍😋😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚😚😚😚
😚😚😚😚😚
● Кто из февраля 2021👉❤️
● 💣💣💣💣💥👍👍👍👍
● Коронавирус 😓😵😵😵😵🤕🤕🤕☝️☝️тот кто читает е тот комент тот поставьте лайк пожалуйста нашая земля рушится 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
● Niletto напоминает крокодила 😆🎶😇🐊 ещё и глаза зеленые
● Клава.. Просто отпад😍❤️А Нилетто - красава
● Ты крутая супер 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰😇😇😇😇 .Ты словно Ангелочик
● Фуууууууууу
отвратительная
песня🤣🤣🤣🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🥵🥵👎👎👎👎👎👎👎🍅
Використовуючи декомпозовані оцінки тональності речення 𝑜𝑝2 можна скласти загальну, керуючись правилами, описаними вище. Щодо оцінок 𝑜𝑝2.2.1 . . . 𝑜𝑝2.2.𝑛 слід зауважити, для випадку описаного під номером один,
оцінка тексту і емотикона будуть векторно різні, а в другому кейсі - схожої тональності. У третьому випадку
будемо мати першу текстову оцінку і 𝑁𝐴 в якості другої оцінки емотикона.
Даний підхід може бути застосований разом з методом класифікації сентимент-оцінок на основі PCA методу
[2], який дозволяє розв’язувати задачу моніторингу безпосередніх думок в умовах малої кількості даних, коли
побудова більш складних моделей прогнозування динаміки є неможливою, або недоцільною. До того ж метод
може бути застосований як для використання людиною, так і автоматизованими пристроями на основі штучного інтелекту.
ВИСНОВКИ. Для адекватного розуміння сентимент картини чату потрібно враховувати не лише сентиментскладову тексту, а також емоджі та знакові емотикони, оскільки нове покоління задає тенденцію скорочення
тексту і використання емоджі для виразу емоцій, іноді змінюючи розуміння сентимент-складової тексту в прямо протилежному напрямку, а також дає уявлення про оцінки, які виражені лише емоджі без текстової складової, що значно поширює поле для аналізу. Спосіб зберігання сентимент-компонент як кортежів окремих складових, тобто у декомпозованому вигляді, дозволяє краще розуміти авторів повідомлень і структуру формування
сумарної сентимент оцінки, а також отримати більше варіативності в проведенні досліджень. Більше того, на
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думку авторів саме такого роду декомпозиції є необхідними з точки зору підготовки датасетів для побудови
моделей машинного навчання для діалогових систем штучного інтелекту.
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Наводиться організаційна структура та основні складові деканату закладу вищої освіти.
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ASPECTS OF CREATING A SUBSYSTEM OF MONITORING AND ANALYSIS OF STUDENT
PERFORMANCE FOR THE PURPOSE OF ACCOUNTING RATING OF ACHIEVEMENTS OF THE
STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Semenikhina O.O.
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vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: helenseven3@gmail.com
The results study of the aspects of creating subsystem of monitoring and analysis of the student performance for the
purpose of accounting rating of achievements of students in higher education are given.
Key words: subsystem, rating, information processes.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Мета цієї роботи полягає в розгляді аспектів щодо розробки підсистеми моніторингу та аналізу успішності студентів з метою обліку рейтингування та урахування досягнень студента у академічній роботі, науковій роботі, громадській активності, у спорті та творчих конкурсах.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Підсистема моніторингу та аналізу досягнень студентів закладу вищої освіти повинна створити умови для оперативного контролю досягнень за рахунок автоматизації
обліку видів робіт з документами для працівників деканату та можливість перегляду своїх досягнень студентами.
Оригінальні розробки систем обліку успішності не враховують деякі деталі та напрацьований досвід практичної роботи, отже автоматизована система обліку успішності студентів буде створюватися з досвідом роботи
відносно аналогічних систем. Розроблювану підсистему моніторингу та аналізу можливо порівняти з іншими
існуючими та виявити відсутні аспекти щодо виконання основних функціональних задач. Потрібно враховувати
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помилки і недоліки існуючих систем, які не мають повного спектру інформаційних процесів, реалізація яких
становить сутність моніторингу та аналізу функціонування системи.
Розглянемо аспекти та спектр робіт з документами і запропонувати нові технологічні рішення щодо аналізу,
моніторингу та управління з метою створення ефективної підсистеми контролю досягнень.
Сучасні методи управління освітнім процесом у закладах вищої освіти [1], мають за ефективний шлях впровадження та активне використання інформаційно-аналітичних підсистем та забезпечення якісного управління в
сучасному інформаційно-орієнтованому закладі вищої освіти. Робота зорієнтована на автоматизацію моніторингу й аналізу досягнень студентів, підпорядковуючи структурні підрозділи університету, раціоналізацію інформаційних потоків, а також забезпечення процесу розвантаження співробітників закладу вищої освіти від громіздкої паперової роботи.
Аналіз праць науковців у даній галузі [1, 2] засвідчують наявність значної кількості функціонуючих систем
такого призначення, але немає єдиного підходу до створення автоматизованих підсистем моніторингу та аналізу досягнень студентів закладу вищої освіти.
Рейтингування досягнень студентів як функція розроблювальної підсистеми моніторингу та аналізу, може
бути реалізовано за допомогою єдиної інформаційної бази даних, що дозволить ефективно робити моніторинг,
збереження, обробку, аналіз та використання інформації у тому числі позанавчальної діяльності студентів. Наприклад, академічної роботи (участь в олімпіадах), наукової роботи (участь у конкурсах наукових робіт), громадської активності (участь у роботі студентського самоврядування), досягнень у спорті та творчих конкурсах.
Слід зазначити, що існуючий програмний комплекс типу «МКР» не виконує такі актуальні функціональні задачі, адже вона відображає тільки розклад занять студентів та викладачів.
До того ж, розроблювана підсистема повинна впроваджувати оперативний контроль досягнень студента та
його рівня знань, автоматизацію роботи фахівців деканату, наглядне відображення звітів не тільки працівникам
деканату, а й студентам. Таким чином, функціональними задачами підсистеми моніторингу та аналізу досягнень студентів мають бути:
−
облік за результатами досягнень студентів академічної та наукової роботи, за які нараховуються додаткові бали в рейтингу студента;
−
облік громадської діяльності та досягнень студентів у спорті та творчих конкурсах, за які також нараховуються додаткові бали в рейтингу студента;
−
облік звітної документації;
−
облік викладачів та студентів;
−
аналіз оцінок та рейтингування результатів контрольних тижнів по поточній успішності студента;
−
контроль заліків, формування звітної документації залікового тижня.
Автоматизація обліку студентів, також поліпшить якість обробки інформації та сприятиме:
−
скорочення часу отримання оброблених оперативних даних для прийняття управлінських рішень у деканаті;
−
автоматичне створення ряду документів, завдяки якому скоротить час, навантаженість працівників деканату та ступінь суперечливості інформації;
−
підвищиться ступінь інформованості студентів про досягнені результати;
−
вирішена проблеми розмежування споживачів інформації.
Непрямий ефект від впровадження автоматизованої підсистеми моніторингу та аналізу досягнень студентів
досягається по наступних показниках:
−
економія часу працівників деканату;
−
можливість здійснювати швидкий доступ до необхідних даних;
−
скорочення ймовірності втрати даних про успішність та досягнення студентів;
−
скорочення часу прийняття оперативних рішень за результатами поточної успішності;
−
забезпечення зручності зберігання даних;
−
забезпечення безпеки від несанкціонованого доступу до конфіденційних даних студентів.
ВИСНОВКИ. Таким чином, розглянуті аспекти створення підсистеми моніторингу та аналізу успішності студентів у закладі вищої освіти, висвітлюють необхідні в повсякденній практиці функції впроваджувальної підсистеми та дозволять вести оперативний контроль досягнень студента та його рівня знань, автоматизацію роботи
фахівців деканату, наглядне відображення звітів працівникам деканату та студентам, що є невід’ємною складовою сучасної системи вищої освіти. Найважливішою частиною організації обліку успішності та досягнень студентів з різними системами оцінки знань та позанавчальної діяльності, буде запропонована технологія внесення
результативних оцінок та рейтингування. Отже, з’являється можливість здійснення автоматизації управління та
одержання аналітичної інформації щодо основної діяльності структурного підрозділу - деканату.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Сучасна освіта має співпадати з динамікою всіх процесів, що формують світ навколо, і основною рисою цих процесів є оперативність.
Створення якісної локальної мережі - невід'ємна складова забезпечення успішного процесу навчання, ефективна організація роботи як людського так і технічного ресурсу школи, створення актуального контенту при
викладанні складних і нових тем для школярів. Більше 500 учнів та всі педагоги матимуть доступ до організації
внутрішніх загальнодоступних (по сегментам) даних, оперативного обміну ними, а також доступ до інтернетмережі дозволить підняти рівень успішності, якість навчального процесу, урізноманітнить дидактичні матеріали тощо.
Для досягнення вказаної мети необхідно розв’язати ряд задач, зокрема:
- обрати технологію та апаратне забезпечення для виходу в Інтернет;
- визначення програмного забезпечення в мережі, а саме використання ефективного програмного забезпечення
(программ для розвитку та навчання, программи для перевірки знань, захист персональних даних та ін.) для
навчання учнів;
- проблеми та їх рішення з роботою програмного забеспечення на заняттях;
- сервіси тестування учнів для перевірки знань;
- розглянути та описати роботу з інформаційної безпеки локальної мережі, а саме пояснити, як будуть захищатися данні учнів та вчителів в мережі;
- аналіз розробленої локальної мережі, її переваги та недоліки.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ Ключ до якісного навчання – це наявність комп’ютерів в класах починаючи з початкової школи. Комп’ютери в сучасній школі це:
• демонстрація презентацій та навчальних фільмів
• швидка розробка уроків та перевірка знань учнів
• кращі комунікації для педагогічного колективу
• закладання основ централізованої звітності
• яскраві медіатехнології на уроках
Довго тривали суперечки, навіть допускали, що комп’ютер замінить вчителя – а він лише робить його роботу простішою та легшою: використання готових матеріалів, швидка підготовка до уроку, зручне проведення
тестувань та створення демонстраційних матеріалів.
Іноді, проводячи пряму закупівлю, навчальний заклад робить запит специфікації на стаціонарні ПК для вчителя в предметний кабінет – це розповсюджена помилка. Це могло б бути виправдано при оснащенні кабінету
інформатики, і то там частіше системний блок з монітором і периферією у вчителя, а учні з ноутбуками – бо це
компактніше та легше в обслуговуванні.
З розвитком технологій, з року в рік, загальна продуктивність комп’ютерних систем зростає незначними
темпами. Тому про повне оновлення арітектури ПК для потреб освітньої діяльності можна задумуватися не
частіше разу на 4-5 років.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 22.06.2016 No 704
Актуальні вимоги з Типового переліку
Портативний комп’ютер вчителя (ноутбук):
• процесор: Pentium 32xx або еквівалент;
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відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 чи кращий;
оперативна пам’ять: технологія не гірше DDR3, частота не менше 1600 MHz, об’єм не менше 4 Gb;
жорсткий диск: тип не гірше SATA, швидкість шпинделя не менше 5400 об/хв, об’єм не менше 500 Gb;
батарея: ємність від 6500 mAh або не менше 8 годин автономної роботи;
дисплей: діагональ не менше ніж 15”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, роздільна здатність не
менше ніж 1366х768;
WEB – камера: не менше ніж 0,3 Mp; роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0 та 1 x USB 2.0/HDMI/
LAN (RJ-45)/кард-рідер/аудіо вихід;
комунікації: наявність Bluetooth та/або Wi-Fi 802.11, LAN.

Портативний комп’ютер учня (ноутбук) або пристрій-трансформер (2 в 1):
• процесор: Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент;
• відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics або еквівалент;
• оперативна пам’ять: з технологією не гірше ніж DDR3, об’єм не менше 2 Gb;
• жорсткий диск: тип не гірше SATA, швидкість шпинделя не менше 5400 об/хв, об’єм не менше 320 Gb
або твердотільний накопичувач з об’ємом від 32Gb;
• батарея ємністю від 4000 mAh або не менше 6 годин автономної роботи;
• дисплей з діагоналлю від 10,1”, TFT або LCD, роздільна здатність від 1366х768;
• WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp; роз’єми та порти не менше ніж 1 x USB 3.0 та 1 x USB
2.0/HDMI/кард-рідер/аудіовихід;
• комунікації: наявність Bluetooth та/або Wi-Fi 802.11b/g/n/;
•

•

•
•

Спільні вимоги до програмного забезпечення:
операційна система: попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними
оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та
україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями;
пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB,
ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою;
антивірус: попередньо встановлений антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз;
термін дії ліцензії не менше ніж 5 років

ВИСНОВКИ. Маркетинг для освіти має враховувати ці нормативи – бо з ОС Лінукс ви не отримаєте дуже
багато функцій (в першу чергу залишитесь без підтримки користувачів з обмеженими можливостями), а з
Windows 10 Home відсутність мережевих функцій. Занадто часто доводиться бачити коли в навчальні заклади
постачають щось, не пояснюючи можливостей, точніше обмежень.
Саме тому ноутбук не може бути дешевим – він повинен відповідати вимогам, і навіть наявність конкретної
кількості певних портів – це не просто додаткові варіанти підключення інтерфейсів, а свідчення рівня продуктивності основних чипів на платі які забезпечать стабільну тривалу роботу.
Тому рішенням даного дипломного проекту є удосконалення локальної мережі програмним забезпеченням,
роботи з мережею та допоміжних засобів в вигляді навчально дослідницьких підпрограм, які несуть в собі характерно – пояснювальну ціль, щодо роботи з учнями. Основні ключові моменти будуть описані та розкриті
більш конкретно в дипломній роботі.
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У роботі показана можливість використання нечіткої нейронної мережі Ванга-Менделя із нечітким виводом Такагі-Сугено-Канга для побудови експертної системи контролю і діагностики технічного стану авіаційних двигунів вертольотів у польотних режимах.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серед комплексних задач, що істотно підвищують ефективність контролю і діагностики технічного стану авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) вертольотів у режимі польоту, і елементів
систем автоматичного регулювання, необхідно розв’язати низку задач, спрямованих на усунення перешкод для
ідентифікації технічного стану авіаційного двигуна.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Експертні системи контролю і діагностики технічного стану
ГТД, що ґрунтуються на нечіткій логіці, відомі та реалізовані у працях Васильєва В.І., Жернакова С.В., Єнчева С.В. тощо [1, 2]. Але оболонки даних систем налаштовані лише на стендову діагностику ГТД (причому лише
для класу турбореактивних двигунів) й жодним чином не налаштовані для застосування в умовах льотної експлуатації повітряного судна, у тому числі, вертольоту.
Оскільки в умовах льотної експлуатації повітряного судна (вертольоту) не є можливою реалізація будь-якої
з жодних експертних систем у будь-якій із реалізованих оболонок [1, 2] та засобами Matlab, пропонується здійснювати практичну реалізацію нечіткої експертної системи з використанням нечіткої нейронної мережі ВангаМенделя, що ґрунтується на системі нечіткого виведення Такагі-Сугено-Канга [3].
Модель, що ґрунтується на основі нечіткої логіки, яка на теперішній час використовується в різних видах
систем, у тому числі, в ЕС контролю і діагностики технічного стану ГТД, є базою знань, побудована як множина нечітких правил виду:
 П1 , якщо x  A1 , то y  B1 ;

 П 2 , якщо x  A2 , то y  B2 ;
(1)

...
 П n , якщо x  An , то y  Bn .
де х і y – вхідні і вихідна змінна відповідно, а A і В – функції приналежності [4].
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Для розв’язку задачі локалізації несправних модулів проточної частини авіаційних ГТД вертольотів використовується метод діагностичних матриць [1, 2], який встановлює зв’язки між відхиленнями вимірюваних термогазодинамічних параметрів робочого процесу і відхиленнями розрахункових конструктивних параметрів стану
вузлів двигуна (табл. 1). Перший рядок даної матриці – еталонний стан двигуна, що містить нульові елементи.
Усі наступні рядки – відхилення від еталонного стану внаслідок прояву дефекту.
Таблиця 1 – Фрагмент діагностичної матриці параметрів авіаційного двигуна ТВ3-117
Виміряні інструменОбчислені за допомогою математичної моделі
тальним методом
Термогазодинамічні показники
Показники
Стан
витрат
*
*
*
*
*
nTK
TГ
nCB
… TK
… TTK PTK …
GB
GT
PK …
PГ
…
…
…
…
0
0
…
0
…
0
0
…
…
…
Еталон
…
…
…
… –0,18
… … –0,23 … …
0,21 …
…
…
 *K (1%)
Адаптація діагностичної матриці в експертну базу знань здійснюється у вигляді продукцій, а на логічному
рівні самий верхній рядок матриці – атрибути експертної бази знань, а наступні рядки – значення атрибутів.
Аналіз даної діагностичної матриці показує, що внесення дефекту в конкретний вузол двигуна (імітація на компонентній математичній моделі в процесі розв’язку «прямої» задачі діагностики, призводить до істотної зміни
декількох параметрів в рядку. Проводячи порядкову оцінку зміни параметрів двигуна на виникнення в ньому
того чи іншого дефекту, можна побудувати таблицю, з одного боку характеризує зміну поведінки кожного окремо взятого параметра, а з іншого мінімізує кількість штатних датчиків (виділяються найбільш істотні) [5].
У табл. 2 наведено фрагмент бази нечітких правил та відповідні лінгвістичні змінні: LN (Large Negative) –
дуже мале; MN (Middle Negative) – невелике; Z (Zero) – близько нуля; МР (Middle Positive) – середнє; LP (Large
Positive) – дуже велика.
Таблиця 2 – Фрагмент формування бази нечітких правил на основі діагностичної матриці
№
Атрибути і їх значення
Результат
Y1 =  *K
( TH = MN )  ( TK = Z )  ( PГ = MP )  ( PTK = Z )
1
ЯКЩО
ТО
Y2 = ...
2
…………………
Дана база нечітких правил легко реалізовується за допомогою нейронної мережі Ванга-Менделя, що відрізняється простотою з обчислювальної точки зору і великою чутливістю до змін вхідних змінних, де реалізований
градієнтний метод оптимізації фронтального типу.
Нечітка нейронна мережа Ванга-Менделя реалізує функцію апроксимації, яку можна записати у вигляді:
M
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1
k
y ( x) =
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В якості прикладу у середовищі Matlab розроблено тестовий варіант нейро-нечіткої мережі Ванга-Менделя,
що ілюструє зміну ступеня підвищення тиску в компресорі на 1 %, тобто Y1 =  C* при постійній температурі
навколишнього середовища, тобто TN = const.
На рис. 1 наведено тестовий приклад поверхні класів технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, реалізованого
в програмному середовищі Matlab (Fuzzy-Logic Toolbox) на
основі
нечіткого
правила
«IF
*

T
=
Z


P
=
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P
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Z
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»
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Y1 =  C
TN = const.
Отже, точність контролю та діагностики технічного стану складних динамічних об’єктів, до яких належать авіаційні ГТД вертольотів з вільною турбіною (наприклад, ТВ3117), залежить від кількості правил та відсутності протиріч
між ними.
ВИСНОВКИ. Таким чином, розроблено алгоритм контролю та діагностики технічного стану авіаційних двигунів
вертольотів на основі модифікованого методу діагностичних
матриць і правил нечіткої логіки в застосуванні до класу турбовальних двигунів (авіаційних двигунів з вільною турбіРисунок 1 – Графік поверхні класів станів
ною), використання яких дозволяє ефективно та якісно контавіаційного двигуна ТВ3-117
ролювати та діагностувати технічний стан двигунів літаків
вертольотів.
Розроблено інженерні методики реалізації розглянутих методів та алгоритмів створення дослідницького прототипу нечіткої експертної системи контролю та діагностики технічного стану двигунів літаків вертольотів з виХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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користанням нечіткої нейронної мережі Ванга-Менделя, яка базується на методі нечіткого виводу Такагі-СугеноКанга, що дозволяє практично реалізувати її на борту вертольоту.
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IMAGE EVALUATION OF AUTHOR'S OPINION IN THE PROBLEMS OF SENTIMENT ANALYSIS
OF COMPLEX TEXT CONTENT FROM SOCIAL MEDIA
Oladko M., Sydorenko V., Rychok Y.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Як зазначають автори [3], семантичний та сентимент-аналіз не дозволяє адекватно оцінити емоційну складову складного текстового контенту із соціальних медіа, який переобтяжений наявністю смайлів та емотиконів, через що важливо ввести поняття уточненої розширеної думки, визначення якої
може бути дано як
(𝑒, 𝑓, (𝑜𝑝1 , . . . , 𝑜𝑝𝑛 ), ((ℎ1.1 , ℎ1.2 , ℎ1.3 , ℎ1.4 , ℎ1.5 , ℎ1.6 ), (ℎ2.1 , ℎ2.2 , ℎ2.3 ), … , (ℎ5.1 , ℎ5.2 )), 𝑡),),
(1)
де 𝑒 – оцінка об’єкта тональності, 𝑓 – оцінка властивості об’єкта, 𝑜𝑝 – оцінки тональності, ℎ =
((ℎ1.1 , ℎ1.2 , ℎ1.3 , ℎ1.4 , ℎ1.5 , ℎ1.6 ), (ℎ2.1 , ℎ2.2 , ℎ2.3 ), … , (ℎ5.1 , ℎ5.2 )) – образ автора думки (містить цілочисельні та булеві значення [6]), 𝑡 – момент часу, коли було сформовано думку [2].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На основі практичних висновків до попередньо визначених характеристик автора думки [6] шаблон автора думки було змінено: ℎ1 - потрібно розділити поняття «смайл» та
«емодзі»; ℎ2 - більшість характеристик, пов’язаних з пунктуацією, підпадають під наукоємний процес отримання кількості пунктуаційних помилок; ℎ3 - чергування регістра літер у слові малоймовірне; ℎ4 - розв’язання представлених задач є дуже трудоємними та менш впливає на результат; ℎ5 - більшість характеристик, пов’язаних з
орфографією, підпадають під наукоємний процес отримання кількості орфографічних помилок; кількість слів
можна замінити на кількість символів у повідомленні.
Як було зазначено вище, однією з складових розширеної думки (1) є образ автора думки. Важливо, що визначення автора думки потребує додаткового аналізу через високу ступінь анонімності в інтернеті, що породжує неповноту та неточність приведеної інформації [1]. Оцінка характеристик автора думки в перспективі
дозволить покращити методи сентимент-аналізу для визначення емоційної складової повідомлення.
Основними характеристиками тексту, на основі яких пропонується виконувати аналіз безпосереднього автора думки, є орфографічні, пунктуаційні та стилістичні особливості повідомлення. На основі приведених характеристик існує можливість скласти поведінкову частину образу автора думки. Нижче наведено дані, які було
отримано з сервісів LiveJournal та YouTube за допомогою веб-скрапінгу.
Характеристики текстового контенту можна поділити на основні групи:
1. Емодзі та смайли: наявність/відсутність (boolean) (ℎ1.1 , ℎ1.2 ), кількість емодзі (integer)(ℎ1.3 ), кількість повних смайлів (integer) (ℎ1.4 ), кількість коротких смайлів (integer) (ℎ1.5 ), емодзі/смайли всередині текстового контенту (boolean) (ℎ1.6 ).
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Приклади характеристик ℎ1 :
a. Спасибо, я уж как нибудь так брошу)))))
b. Пью чистую воду :) От пепси и от колы сводит зубы :(
c. Я так не думаю 😚 😚
У табл. 1 наведено характеристики приведених прикладів ℎ1 .
Таблиця 1 – Приклади характеристик ℎ1
ℎ1.1
ℎ1.2
ℎ1.3
ℎ1.4
ℎ1.5
ℎ1.6
a
False
True
0
0
4
False
b
False
True
0
2
0
True
c
True
False
1
0
0
False
2. Пунктуація: наявність/відсутність пунктуації (boolean) (ℎ2.1 ), кількість пунктуаційних помилок
(integer)(ℎ2.2 ), присутність пробілів після пунктуаційних знаків (boolean) (ℎ2.3 ).
Приклади характеристик ℎ2 :
a. как раз завел свой блог сейчас стараюсь всеми законными способами набирать аудиторию.
b. не приходилось рано вставать на работу,и у меня вошло в привычку заместо кофе или чая выпивать
утром натощак перед трудовым днём баночку 0,33 Кока-колы... Бодрило...
c. Вот они как раз и иже с ними и сопли пускают по поводу кончины усопшего
У табл. 2 наведено характеристики приведених прикладів ℎ2 .
Таблиця 2 – Приклади характеристик ℎ2
ℎ1.1
ℎ1.2
ℎ1.3
a
False
True
0
b
False
True
0
c
True
False
1
3. Регістр літер: кожне речення з великої літери (boolean) (ℎ3.1 ), кожне слово з великої літери (boolean)
(ℎ3.2 ), всі літери великі (boolean) (ℎ3.3 ), всі літери маленькі (boolean) (ℎ3.4 ), лише перше речення з маленької
літери (boolean) (ℎ3.5 ), початок власних назв з великої літери (boolean) (ℎ3.6 ), виділення деяких слів виключно
великими літерами (integer) (ℎ3.7 ).
Приклади характеристик ℎ3 :
a. ЧЕ за город, ЧЕ за город - ЧЕБОКСАРЫ наверное\nтам не был - но слово красивое
b. Вполне вероятно что феодосия или ялта
У табл. 3 наведено характеристики приведених прикладів ℎ3 .
Таблиця 3 – Приклади характеристик ℎ3
ℎ3.1
ℎ3.2
ℎ3.3
ℎ3.4
ℎ3.5
ℎ3.6
ℎ3.7
a
False
False
False
False
False
True
3
b
True
False
False
False
False
False
0
4. Орфографічна правильність тексту: кількість орфографічних помилок (integer) (ℎ4.1 ), кількість не літературних слів (integer) (ℎ4.2 ); величина текстового контенту: кількість символів (integer) (ℎ5.1 ), кількість символів переносу рядка у повідомленні (integer) (ℎ5.2 ).
Приклади характеристик ℎ4 та ℎ5 :
a. А для класики с нейлоновыми струнами - испанские Рамирес.
b. Шикос! А как так вышло?
c. Гитары классные.\nГибсоны и Фендеры самые лучшие гитарные бренды.
У табл. 4 наведено характеристики приведених прикладів ℎ4 та ℎ5 .
Таблиця 4 – Приклади характеристик ℎ4 та ℎ5
ℎ4.1
ℎ4.2
ℎ5.1
ℎ5.2
a
1
0
57
0
b
0
1
23
0
c
0
0
64
1
За визначеними характеристиками можливо непрямим шляхом визначити загальний образ автора думки.
Слід зазначити, що важливо визначити основні характеристики автора думки, за допомогою яких можна побудувати навчальну вибірку для побудови моделі оцінки шаблону автора думки.
Для вирішення наукоємних процесів було використано наступні бібліотеки: пунктуаційні помилки –
Punctuator [7] та neuro_comma [8]; орфографічні помилки - language_tool_python [9].
Серед зазначених характеристик, оцінка деяких з них за наявним текстом є наукоємним процесом, що вимагає також додаткових програмно-апаратних рішень. Оцінка кількості орфографічних та пунктуаційних помилок, так само як і не літературних слів та власних назв є складним процесом, що не може бути вирішеним у повній мірі. Існуючі способи виконання подібного аналізу можуть задовольнити у достатній мірі потреби у інформаційній повноті отриманих даних. Важливим моментом у визначенні характеристик тексту є те, що кінцевою
метою є визначення шаблону автора думки текстового контенту. З погляду на приведений факт, отримання достовірної інформації при аналізі текстового контенту є бажаним та не стільки важливим, як безпосередній аналіз
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з метою визначення шаблона автора думки. Тому достатньо застосувати існуючі рішення на основі певних моделей, що дозволить визначити пунктуаційні [7], [8] та орфографічні помилки [9] та певні словники, що є відкритими даними (зручними для машинного читання) для визначення нелітературних слів та власних назв.
При розв’язанні задачі побудови образу автора думки на основі певної моделі виникає потреба у двосторонньому напрямку рішення: побудова моделі машинного навчання без вчителя та моделі машинного навчання з
вчителем. У першому випадку модель не зможе надати точного формулювання назв отриманих груп, проте таке
формування образу автора думки дозволить отримати гомогенні групи, що у перспективі можуть бути більш
надійними даними ніж дані отримані шляхом використання моделі навчання з учителем. За умови високої анонімності є велика вірогідність неможливості отримання даних для певної кількості профілів (закритий анонімний доступ до профілю, відсутність певної інформації), що створює велику перешкоду для створення навчальної вибірки. Таким чином слід заздалегідь орієнтуватися на побудову двох різних методів інтелектуального
аналізу отриманих даних через неможливість передбачення більш результативного способу визначення шаблону автора думки.
На рис. 1 наведено загальну структуру пропонованої моделі визначення образу автора думки текстового контенту.

Рисунок 1 – Структурна схема процесу вилучення характеристик автора думки з текстового контенту [6]
Слід зазначити, що оцінка образів авторів думки у випадках обох моделей є важливою з погляду на покращення методів сентимент-аналізу текстового контенту. Також оцінка однієї з характеристик автора думки може
мати вплив на оцінку інших характеристик, що покращить відповідні методи.
Важливо, що першочерговою задачею при виконанні аналізу текстового контенту на предмет шаблону автора думки є фільтрація текстового контенту. У цьому випадку перешкодами може бути різна мова написаних
повідомлень, і, як наслідок, різниця у кодуванні отримуваних повідомлень. Також можлива надмірність символів на початку та наприкінці повідомлень, що не є особистим почерком автора думки, тому не несе інформативної складової. Деякі елементи повідомлення можуть складати особистий почерк автора думки, проте складають помилки при аналізі текстового контенту (певний набір символів, що не підтримуються загальноприйнятим
кодуванням). Потім виконується визначення характеристик тексту, що складає кортеж образа думки h, за отриманими оцінковими характеристиками тексту виконується класифікація образів авторів думок для побудови
кінцевих шаблонів.
ВИСНОВКИ. Запропонований підхід дозволить отримати складову розширеної думки автора текстового контенту, що у перспективі підвищить ефективність методів сентимент-аналізу складного текстового контенту із
соціальних медіа, що важливо для вирішення завдання комп’ютеризації задач моніторингу соціальних медіа
[3].
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Приймальне відділення є структурним підрозділом стаціонару лвкарні, головна
мета якого – здійснення госпіталізації до приймального відділення з веденням документообігу всього процесу.
Приймальне відділення має підвищене навантаження та потребу оперативного ведення документообігу в моменти реєстрації, прийому, первинного огляду, санітарно-гігієнічної обробки хворих та надання кваліфікованої
медичної допомоги, тому продуктивність обслуговування пацієнтів та документообіг пов’язані напряму. Мета
цієї роботи полягає в аналізі функціональних задач підсистеми приймального відділення у складі інформаційної
системи міської лікарні, що сприяє підвищенню продуктивності документообігу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Призначення приймального відділення полягає в тому, щоб
реєструвати нових пацієнтів, займатися прийомом, первинним оглядом, санітарно-гігієнічною обробкою
хворих, що надійшли, та надання кваліфікованої медичної допомоги, у тому числі невідкладної та заповнення
медичної документації.
Продуктивний безпомилковий облік пацієнтів, надання детального аналізу діагнозу пацієнта підсистеми
приймального відділення у складі інформаційної системи міської лікарні може бути розроблено завдяки автоматизації обліку пацієнтів та їх діагнозів, а також можливості переглянути статистичні дані.
Підсистема, що розробляється, повинна відображати усі дані пацієнтів і лікарів, мати можливість створювати звіти про надання кваліфікованої медичної допомоги, а також вести облік та аналізувати графіки обстежень,
та спланувати госпіталізацію в потрібний стаціонар.
Основою може бути така логіка функціювання підсистеми, що прийнята в процесі госпіталізації [1]:
1. Занесення пацієнта до списку.
2. Введення списку всіх пацієнтів за зміну.
3. Дані про стан пацієнта.
4. Обстеження та постановка діагнозу пацієнтів.
5. Зайнятість медперсоналу.
6. Призначення до госпіталізації за діагнозом.
Послідовність роботи приймального відділення починається з того, що усі надходженні пацієнти надходять
до стаціонару декількома шляхами:
- у плановому порядку – коли пацієнти прибувають у стаціонар у напрямку з лікувально-діагностичних
установ області.
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самостійно – коли пацієнти перебувають у відділення без напрямків, які потребують амбулаторної допомоги, медичної консультації.
- в екстреному порядку – пацієнти надходять на швидку допомогу, які потребують екстреної медичної
допомоги.
Після надходження, усі пацієнти заносяться до базу даних, що повинна містити в собі таку інформацію як:
паспортні дані пацієнта, групу крові, адрес, номер телефону, тиск і температура під час надходження. Ці дані
потрібні для аналізу стану пацієнта, та визначення його діагнозу. Такі відомості вносяться до загальної статистики всіх прибулих хворих до стаціонару, що відображатимуть загальну статистику лікарні.
Після того, як лікар завершить обстеження та зробить постановку діагнозу пацієнта, в системі сформується
напрямок до потрібного стаціонару, куди госпіталізують пацієнта, декількома шляхами:
- екстрена госпіталізація – людина перебуває в гострому стані, який несе в собі серйозну загрозу її здоров'ю чи життю;
- планова госпіталізація – термін поміщення до лікарні заздалегідь обговорюється з лікарем.
Для детальнішого зрозуміння послідовності виконання функціональних задач приймального відділення,
можна переглянути на рис. 1.
-

Рисунок 1 – Послідовність роботи приймального відділення
Таким чином, потрібно слілуючі функціональні задачі реалізують вищче описану:
- облік пацієнтів, для внесення даних про стан та діагноз;
- облік медперсоналу, для внесення власних даних лікарів, та їх зайнятості;
- облік звітів за зміну, для друку;
- аналіз обстеження пацієнтів, котрий буде відображатися у вигляді графіків та гістограм;
- планування госпіталізації;
ВИСНОВКИ. Таким чином, аналіз показав, що для підвищення продуктивності документообігу у приймальному відділенні міської лікарні, потрібно реалізувати автоматизовану підсистему зберігання та надання медперсоналу оперативного доступу до інформації про пацієнтів з оглядом, редагуванням та можливістю аналізу за
обліку діагнозів. Така підсистема скоротить час обробки інформації, підвищіть продуктивність роботі персоналу та сприятиме ефективній лікарській діяльності приймального відділення.
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В Окінавській хартії глобального інформаційного суспільства, яка була прийнята 2000 року, зазначено, що
інформаційно-комунікаційні технології (ІТ) стануть основним фактором впливу на формування суспільства
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дження нових інформаційних технологій набув характеру глобальної інформаційної революції, яка здійснює
зростаючий вплив на всі галузі економіки, науку, освіту та інші сфери діяльності суспільства [1].
Згідно результатів досліджень, проведених Каліфорнійським університетом, понад 90% світової інформації
зберігається в цифровій формі в комп'ютерах, займаючи менше місця, ніж на паперових та інших носіях. У
цілому в мережі Інтернет зібрано близько 550 мільярдів документів, і щодня створюється ще більше семи мільйонів нових сторінок. За словами вчених кожний житель у будь-якій точці земної кулі може мати доступ до інформації в мережі Інтернет, і абсолютно є очевидним ризик «потонути в цьому океані інформації» [2]. За
останні два десятиліття в наше віртуальне життя впевнено увійшли пошукові засоби інформації, головними з
яких стали так звані пошукові системи. Пошукові системи являють собою інструмент для пошуку інформації в
мережі та її ранжування за запитом користувача. Найбільш популярними з яких на сьогодні є Google, Rambler,
Meta та ін. Поняття інформаційний пошук вперше запровадив у обіг в інформатиці американський математик
Келвін Муерс в 1947 році. Інформаційним пошуком (ІП) було названо послідовність операцій, яка виконується
з метою відшукання документів, що містять певну інформацію (з подальшою видачею цих документів або їх
копій), або з метою видачі фактичних даних, які надають відповіді на задані питання. Основним засобом передачі інформації в часі і просторі є документ. Документ визначається як засіб закріплення будь-яким чином на
спеціальному носієві любої інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини.
Першим кроком пошуку інформації є формулюванні запиту. Відповідність між інформаційною потребою
користувача і формалізованим запитом визначає успіх інформаційного пошуку. З точки зору моделювання така
відповідність між інформаційною потребою користувача і формалізованим запитом є адекватність запиту. Від
цього залежить якість отриманих результатів, але це залежить від людини, а їй притаманна можливість помилятися. Невміння більшості користувачів правильно формулювати запити і отримувати прийнятні обсяги відгуку
породило думку про Інтернет, як про величезне інформаційне звалище. Тому потрібно, щоб машина допомагала
користувачу формулювати адекватні запити. Саме для максимального задоволення інформаційних потреб користувачів отримали широке практичне застосування теорії і методи семантичних мереж, контент-аналізу і
глибинного аналізу текстів (TextMining). Результат пошуку - список документів, які відібрані системою, що
потенційно містять корисну для користувача інформацію. Цей список, як правило, впорядкований по мірі зменшення якоїсь метрики, яку називають «вагою», «ступенем релеватності запиту» і є свідченням того, що документ відповідає запиту. Релевантність визначається як бінарне відношення між формалізованим запитом і відповіддю на цей запит. Числове значення релевантності залежить від трьох параметрів - точності, повноти і ранжування.
Одним із найпопулярніших сучасних пошуковиків є Google. У його індексі зберігається більше 3 мільярдів
документів [3]. Технологія PageRank дозволяє проведення якісного пошуку із забезпеченням високої релевантності результатів. Крім того, важливою особливістю Google, на відміну від інших пошукових систем, є пошуковий павук Google (або Googlebot), якому можна вказати на особливості індексування ресурсу (наприклад, вимогу пропустити індексацію деяких сторінок чи замовити їх обов’язкове індексування). Використання такої
можливості дозволяє користувачу переглянути знайдену сторінку безпосередньо в кеші Google. З іншого боку,
коли часто оновлюється інформаційний ресурс, індексування сторінок краще обмежити, щоб відвідувачі завжди
отримували тільки свіжу інформацію з сайту [3]. Технологія PageRank ґрунтується на кількості та якості
опрацювання зовнішніх посилань на сайт. Саме від неї, в першу чергу, залежить релевантність сторінки. Крім
PageRank на релевантність сторінки впливає ім'я домену, текст заголовка сторінки, текст посилань з інших серверів на сайт, вміст атрибуту ALT; наявність ключових слів та їх візуальне виділення у заголовках, частоту
появи ключових слів у документі [3].
Слід окремо відмітити простий, зручний і наочний інтерфейс пошукової системи Google, який не містить
зайвої інформації. Недоліком пошукової системи є розміщення поряд з релевантними результатами запиту частини малорелевантних посилань, що відносяться до різноманітних тематичних категорій. Ще одним недоліком
є розміщення поряд з результатами запиту рекламних посилань, які часто не пов’язані безпосередньо з запитом
користувача.
Пошукова система Bing є найпопулярнішою після Google. Це єдина пошукова система Microsoft, яка була
розроблена спеціально для систем Windows.
У Bing є кращі можливості пошуку відео, ніж у Google, під час введення запиту користувача є більше параметрів автозаповнення, що частково вирішує проблему формулювання запитів. Система відстежує більше
взаємозв'язків між окремими веб-сайтами, і завдяки цьому пошук в інтернеті схожих варіантів спрощується.
Пошукова система Rambler це одна з перших повноцінних пошукових систем російськомовного Інтернету.
Особливістю Rambler є чіткі пошукові алгоритми, орієнтовані на реалізацію релевантного пошуку за запитом
користувачів. Базовою характеристикою пошукової системи є унікальний механізм асоціацій, який у результаті
пошуку дозволяє отримати не лише класичний список посилань, розташованих у порядку спадання релевантності, а й рядок зі списком запитів, тематично схожих з конкретним запитом користувача. Згаданий механізм
також здатний виправляти синтаксичні та орфографічні помилки запитів користувачів введені з невідповідного
регістру [4]. Пошукова система Яндекс у російскому інформаційному просторі є популярніша за Rambler.
Росіяни називають її аналогом Google тому, що у неї схожий інтерфейс і додаткові сервіси. Яндекс більш швиХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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дкий в пошуковій видачі, ніж Google. Але тільки в тому випадку, якщо наголос робиться на якість контенту і
зручність сайту, а не на посилання.
Scirus – це комплексна науково-орієнтована пошукова система, що надає інформацію спеціалізованого пошуку, а також допомагає в складанні запитів і використанні визначень, дозволяє зберігати та експортувати інформацію про отримані результати. Scirus знаходить інформацію, яка може бути недосяжна у разі використання
інших пошукових систем. В індексі голландського пошукового сервісу Scirus знаходиться більше 460 млн одиниць наукової інформації. Scirus має зручний, наочний і зрозумілий інтерфейс, який дозволяє встановлювати
індивідуальні опції. Крім того, Scirus дозволяє виконувати розширений пошук, який потребує уточнення типів
шуканих даних за розміщенням (стаття, книжка, патент, сторінка вченого тощо) чи форматом файлу (PDF, DOC
і т.д.) [5].
Хоча Scirus забезпечує один з кращих науково-орієнтованих пошукових сервісів і значно перевершує продуктивність пошукових систем широкого напрямку, все ж загальноприйнятий підхід з частковим пошуком даних інколи призводить до отримання некоректних пошукових результатів особливо за однокритеріальним запитом (наприклад, пошук за заголовком чи ключовим словом) без врахування змісту основного тексту матеріалу.
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – науковий інтернет-пошуковик. Сервіс Base належить німецькому
університету і являє собою пошукову систему міжнародного проекту Open Archives Initiative та співпрацює з
європейським науково-інформаційним проектом DRIVER. Перший із названих проектів дозволяє власникам
електронних бібліотек обмінюватися даними та забезпечує відкритий доступ до наукової інформації. Проект
DRIVER, у свою чергу, створив зведений ресурс, об'єднуючи європейські електронні бібліотеки, котрі
спеціалізуються на зберіганні наукової та навчальної інформації. Проект BASE став зручним засобом доступу
до вільно поширюваної наукової інформації. Крім названих джерел, BASE звертається і до власної індексної
бази тематичних веб-сайтів [6]. BASE пропонує режими простого і розширеного пошуку. У режимі простого
пошуку для уточнення запиту доступна лише опція перемикання пошукової сфери між ресурсами BASE і базою
Google Scholar через інтерфейс BASE. У режимі розширеного пошуку знаходяться джерела за конкретними полями опису ресурсів (автор, заголовок, тема), а також визначається географічний регіон і рік видання
публікацій. Крім того, забезпечується можливість визначення типу шуканого контенту, підтримується пошук
статей, книг, текстів лекцій, тез доповідей тощо. У систему інтегрований тезаурус BASE Eurovoc, тому при
обробці запиту цілком реально отримати релевантні результати пошуку відразу кількома мовами.
Висновок. Аналіз сучасних інформаційно-пошукових систем підтверджує необхідність розробки та використання ефективних систем спеціалізованого пошуку даних, орієнтованих на ідентифіковані запити користувачів
у професійно обмеженому інформаційному середовищі. Необхідно в пошуковій системі організувати допомогу
користувачам для чіткого формулювання запитів і отримання прийнятно адекватних обсягів інформації, що
відповідають запиту.
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ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСЕЛЕННЯ М. ДНІПРО
ВІД ПОБУТОВИХ WI-FI РОУТЕРІВ
Шугуров О.О.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
пр. Гагаріна, 72. м. Дніпро, 49050, Україна. E-mail: oshugurov@gmail.com
Приводяться результати досліджень динаміки кількости Wi-Fi -джерел у м. Дніпро з 2016 по 2020 роки. Виявлене зростання кількості джерел з 68 тисяч приладів у 2016 році до 73 тисяч у 2020 р., причому графік змін кількості має виражений логістичний характер. Досліди свідчать, що в наш час кількість джерел майже досягла
свого максимального значення, та, відповідно, електромагнітне забруднення міста надалі суттєво зростати не
буде.
Ключові слова: Wi-Fi, м. Дніпро, кількість джерел, динаміка, роки.
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This material presents the results of research on the dynamics of the number of Wi-Fi sources in the city of Dnipro from
2016 to 2020. There is an increase in the number of sources from 68 thousand devices in 2016 to 73 thousand in 2020,
and the schedule of changes in the number has a pronounced logistical nature. This research show that in our time the
number of sources has almost reached its maximum value, and, accordingly, the electromagnetic pollution of the city
will not increase significantly in the future.
Key words: Wi-Fi, city of Dnipro, number of sources, dynamics, years.
Інтенсивне використання діапазону Wi-Fi в сучасному інформативному суспільстві призвело до того, що зараз у побуті виник та сформувався новий значимий фактор забруднення навколишнього середовища – неіонізуючі електромагнітні випромінення різного діапазону. В першу чергу, до його появи приладів з високочастотною передачею інформаційного трафіку від приладів дистанційного нагляду та контролю, а також спілкування
– маршрутизатори, мобільні телефони, радіо FM-діапазону та інші гаджети. Фірми, пов'язані з галуззю телекомунікацій, завжди стверджували, що Wi-Fi не має і не може мати ніякого впливу на здоров'я [1,2]. Це пов'язано
з розрахунків енергії кванта поля, який не здатен зробити іонізацію молекул організму.
Однак, в разі, коли експозиція Wi-Fi стає все більш тривалою (багато впливів відбуваються без нашої згоди),
існує певна стурбованість щодо можливих наслідків Wi-Fi для здоров’я людини. Багаторазові дослідження WiFi показують, що хвилі можуть викликати окислювальний стрес, пошкоджувати сперматозоїди, впроваджувати
нейропсихіатричні ефекти (включаючи зміни ЕЕГ), апоптоз, пошкодження клітинної ДНК, ендокринні зміни та
перевантаження кальцієм [3]. Раніше (2016 р), в якості часового зрізу ситуації був досліджений поточний стан
електромагнітного НВЧ забруднення м. Дніпра [4], але розвиток потужності приладів та підвищення їх загальної кількості потребує аналізу та прогнозу подальшого стану з таким забрудненням. Тому, метою дослідження
стала оцінка динаміки розгалуження полів Wi-Fi на території міста Дніпро за період 2017 – 2021 років.
В цілому моніторинг електромагнітного забруднення урбанізованих територій м. Дніпро є комплексним
процесом, що стосується ряду етапів, в тому числі:
– Відпрацювання методики проведення натурних вимірювань фізичних полів на основі нормативних документів, що діють в Україні;
– Натурні вимірювання електромагнітних випромінювань в умовах урбанізованих територій;
– Обробка експериментальних даних і видача висновку про відповідність нормативним вимогам;
– Оцінка динаміки зміни електромагнітного забруднення м. Дніпро.
Вимірювання полів проводилися у м. Дніпро як в денний, так і в нічний час. При обстеженні рівнів електромагнітних полів на території міста були проведені вимірювання для діапазону Wi-Fi частот. Особлива увага при
дослідженнях зверталася на території, де густіше розташовані житлові будинки, громадські місця, місця розташування різних фірм та підприємств, де відповідно, є висока відвідуваність населенням, та де рівень випромінювання істотно зростає.
Для вимірювання чисельних характеристик електромагнітних полів Wi-Fi частоти (електричної і магнітної
складової), використовувалася програма для Android приладів – Wi-Fi Analyzer. За допомогою цієї програми
було можливо визначити та перевірити якість приймання Wi-Fi в різних місцях за потужністю сигналу (dB).
Вказана утиліта відображає дані лише про бездротові Wi-Fi-пристрої (IEEE 802.11a/b/g/n), які функціонують в
діапазоні частот від 2,4 до 5 ГГц (мікрохвильові печі, FM-генератори та Bluetooth-системи утиліта не враховувала). Програма відображає знайдені мережі, канали, на яких вони віщають, їх MAC-адреси, рівень сигналу кожної, виробника і метод шифрування. Так само програма креслить графіки, за якими легко визначити окрему та
вирахувати сумарну потужність джерел.
Попередньо оцінку потужності окремих роутеров оцінювали шляхом порівняння даних програми на Android
та детектором Benetech GN3120 при реєстрації хвиль від стандартного Wi-Fi-роутера типу TL-WR841N (виробник – TP-Link). Для оцінки в процесі аналізу відходили з описаними приладами реєстрації від роутера та порівнювали показники програми (у dB) та детектора (мкВ/м). За результатами оцінили функцію перерахунку однієї
величину в іншу. Максимальні рівні напруженості електричного поля склала 10,3 В/м безпосередньо біля роутера, що давало рівень сигналу в 75 dB на Android програмі.
Моніторинг кількості Wi-Fi-джерел та сумарної потужності проводили рівномірно в районах міста: АмурНижньодніпровський, Індустріальний, Самарський на лівій стороні р. Дніпро, та Новокодацький, Чечелівський,
Шевченківський, Центральний, Соборний – на правій. При оцінці було враховано, що райони Самарський, Новокодацький та Амур-Нижньодніпровський – більше представлений особистими будівлями, Індустріальний та
Чечелівський – промисловими об'єктами, Соборний та Центральний – багатоквартирними будівлями з приватними помешканнями та офісами.
Попередньо виявлено (шляхом опитувань та спостережень, що 98 % роутерів домашнього та 64 % промислового використання навіть в вечірні та нічні часи – не виключаються. Тобто, загальна кількість працюючих
роутерів є досить стабільною, незалежно від часу їх праці. Однак потужність кожного у нічні часи знижуються,
оскільки обмін пакетами інформації з приладами прийняття – знижується до 15 – 20 % від максимальної потужності. Цей ефект більше притаманний офісним приладам Wi-Fi, оскільки, як правило, працівники приймальні
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прилади (ноутбуки, комп'ютери) в кінці праці – відключають, а планшети та смартфони – уносять додому, де
вже використовують в купі з домашніми роутерами.
Якщо усереднена кількість джерел Wi-Fi-хвиль у 2016 році складала 60488, то в 2017 – 62321, 2018 – 66305,
2019 – 71214, а у 2020 – 73521. Тобто, наші дані по оцінці загальної кількості роутерів у м. Дніпро за 5 років
(2016 – 2021) показали їх зростання за логістичною функцією (рис.1).

Рисунок 1 – Зміна усередненої кількості Wi-Fi-джерел у м. Дніпро в різні роки
Враховуючи, що на вказані роки кількість мешканців м. Дніпро сягає 940000, на 1 роутер зараз приходиться
12,8 людини (відповідно, приблизно 3 сім'ї), загальне наповнення приладами починає сягати свого потенційного максимуму. Треба враховувати, що особлива у приватних секторах районів велика кількість людей похилого
віку, які не знайомі з роботою комп'ютерів, та надалі навряд чи почнуть їх освоювати. Відповідно, загальне забруднення хвилями даного діапазону у наш час, ймовірно, сягає свого максимального, або близького рівня.
При цьому, дуже ймовірно, що загальні кількості джерел випромінювання у такому розвинутому місті, як
Дніпро, декілько менше вирахуваної, оскільки при підрахунку загальної кількості джерел у близьких місцях
центра міста могло проявитися перетинання тих самих приладів на різні виміри. Але при однакових методах
дослідження така похибка повинна була проявитися для всіх варіантів підрахунків (років). При цьому, людям
однієї сім'ї нема смислу встановлювати нові прилади при нормально працюючих старих, а заміна старого приладу на новий не повинна змінити поточну картину розподілення Wi-Fi-поля у м. Дніпро.
Таким чином, в наш час (за останні 5 років) спостерігається тенденція стабілізації кількості приладів, що
створюють Wi-Fi-забруднення. Відповідно, побутові негативні ефекти його дії також стабілізуються та не вийдуть на рівні, що можуть дати явно виражені патологічні ефекти понад ті, що вже присутні при сучасному розвитку електромагнітних джерел радіоопромінення.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Експлуатація комп'ютерної мережі підприємства передбачає впровадження
комбінованих технологій для сегментів із різними вимогами. Тому функціонування служб та їх протоколів з
різними видами трафіку для забезпечення користувачів вимагає оцінки як при проектуванні, так і при супроводі
реально працюючої комп'ютерної мережі. Метою даної роботи є оцінка параметрів якості при проектуванні або
функціонуванні мережі підприємства з точки зору реальних результатів забезпечення сервісами кінцевих користувачів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Процеси управління передачею інформації в комп'ютерній мережі з комутацією пакетів, спрямовані на досягнення необхідного рівня обслуговування, що досягається за рахунок пріорітизації трафіку та управління ресурсами активних мережевих технічних пристроїв, використовуючи можливості резервування їх продуктивності та резервів мережі підприємства в цілому. Якість обслуговування гарантується пріоритетністю користувачів, додатків та потоків даних.
Згідно з рекомендаціями сектора стандартизації телекомунікацій ITU-T [1], основною метрикою якості роботи мережі є якість обслуговування QoS [1]. Якість обслуговування QoS це опис або вимірювання загальної
продуктивності сервісу комп'ютерної мережі під час передачі телефонії, експлуатації хмарного сервісу, здійснення відеодзвінків тощо. Для кількісного вимірювання якості обслуговування застосовуються пов'язані між
собою параметри роботи мережі підприємства, використовуючи дані, одержані після вимірювань на вузлових
активних мережевих технічних пристроях: кількість втрачених пакетів, швидкість передачі бітового потоку,
доступність, пропускна здатність сегмента або мережі в цілому, затримка передачі, тремтіння та багато інших.
Однак, орієнтування на технічні характеристики виключає розуміння якості обслуговування кінцевого користувача, що використовує сервіси.
Починаючи з 2016 року, як міра позитивного або негативного досвіду у формі оцінки у вигляді захоплення
або невдоволення користувача сервісом, використовується метрика QoE [1], яка є якісною оцінкою серфінгу по
веб-сторінках, використання голосових відео- та аудіо- дзвінків, перегляду потокового відеоконтенту і телепередач. що було визначено Міжнародною спілкою телекомунікацій у рекомендації ITU-T P.10.
Управління, орієнтоване на QoE, суперечить протоколам та архітектурі інтернету. Спочатку, при створенні
мережі ARPANET та протоколву X.25, були розроблені мережі з підтримкою надійності передачі. Після перетворення у мережу Інтернет використовувалися тільки метрики QoS на вузлах. що для сучасних складних і вимогливих до якості та швидкості передачі послуг мультимедіа, особливо у гетерогенних мережах, стало недостатнім для забезпечення якості [2].
Проте, реальна якість роботи мережі підприємства може оцінюватися спочатку визначенням QoE за станом
мультимедійних сервісів, що вимагають певного пріоритету та якості з'єднання в цілому, та використанням заходів для отримання QoS на вузлах, з послідовним коригуванням параметрів мережі підприємства для попередження необхідної якості обслуговування користувачів.
ВИСНОВКИ. Оцінка реальної якості роботи мережі може досягатися визначенням QoE стана мультимедійного
сервісу, що потребує кінцевий споживач, якому передує зміна показників якості на вузлах мережі підприємства
для попереджувальних дій щодо досягнення QoE для користувачів мережі. Таким чином, оцінюючи поєднання
QoS, який є усталеним стандартом для управління продуктивністю мережі, та його комбінацію з QoE, можна
отримати реальний результат з якості, що задовольнить користувача в реальних умовах існуючої або проектованої конфігурації мережі підприємства.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Рак молочної залози (РМЗ) займає перше місце серед всіх онкологічних захворювань у жінок. Тільки регулярні профілактичні обстеження рятують життя, адже рання стадія раку грудей
виліковується у 95 % жінок. Зараз в Україні лише 60 % жінок виліковуються після діагностування цієї хвороби,
тому що роблять це надто пізно.
У розвинених країнах дослідження та використання методу електроімпедансної мамографії (ЕІМ) для
діагностики захворювань молочної залози ведуться вже з 1980-х років. Наявність великої кількості іноземних та
вітчизняних досліджень з електроімпедансної мамографії, виконаних та опублікованих за останні 5 років, дозволяє зробити висновок про перспективність цього методу діагностики. Існуючі електроімпедансні мамографи
дозволяють виявляти злоякісні пухлини молочної залози від 2 см у діаметрі із чутливістю до 76 %. Для виявлення ракових пухлин менших розмірів та підвищення ефективності скринінгових програм, необхідно подальше збільшення чутливості методу електроімпедансної мамографії. Чутливість електроімпедансної мамографії в
основному визначається схемою сканування (стратегією збору даних), алгоритмом реконструкції провідності та
метрологічними характеристиками мамографа.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Комп’ютерна модель однорідного об’єкта є об’ємною матрицею з 3700 резисторів, з’єднаних у формі циліндра. Форма циліндра обрана виходячи з того, що при накладенні двомірного масиву жорстко закріплених електродів на поверхню молочної залози, остання набуває форми, близької до циліндричної. Фрагмент матриці, що
складається з двох резисторних шарів, представлений на рисунку 1 [1].

Рисунок 1 ‒ Фрагмент резисторної моделі молочної залози тривимірному поданні. Темним кольором виділені
резистори з більшою провідністю, ця ділянка еквівалентна наявності патології
Об’ємна матриця складається з 6 основних резисторних шарів, з’єднаних між собою проміжними шарами
резисторів. Верхній шар резисторної моделі містить 256 вузлових з’єднань, до кожного з яких при допомогою
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мультиплексора може підключатися позитивний полюс джерела струму. Усі шари моделі складаються з резисторів номіналом 25 Ом. Для імітації наявності пухлини у внутрішніх шарах змінюються номінали резисторів,
складових куб (рисунок 1). У даному дослідженні резистори, що імітують пухлину, мали номінал 0,25·10 -5 Ом.
Таким чином, різниця в проводі резисторів, що імітують здорові тканини (25 Ом), і резисторів, що імітують пухлину (0,25·10-5 Ом), склала 107 раз.
Позитивний полюс джерела підключається до одного з вузлів верхнього резисторного шару. Негативний полюс джерела струму може підключатися до різних вузлів нижнього шару резисторів для того, щоб імітувати
проходження струму з молочної залози в кінцівку (руку чи ногу).
Повний розрахунок розподілу потенціалів на поверхні досліджуваного об’єкта включає обчислення потенціалів у вузлах верхнього шару резисторів при послідовному підключенні джерела струму до кожного з 256 вузлів верхнього шару. Перший повний розрахунок розподілу потенціалів здійснюється для випадку однорідного
середовища (без включення більшої провідності), другий повний розрахунок здійснюється для моделі з включенням більшої провідності.
Для візуалізації та оцінки результатів математичного та фізичного моделювання були введені поняття диференціальної карти та абсолютної сумарної різниці потенціалів [2].
Диференціальна карта (карта різниці) – колірна або цифрова карта розподілу абсолютної сумарної різниці
між значеннями електричних потенціалів, виміряними (або розрахованими) на поверхні однорідної моделі, та
значеннями потенціалів, виміряними (або розрахованими) на моделі із включенням підвищеної провідності
(імітація пухлини). Диференціальні карти дозволяють оцінити характер розподілу та амплітуду змін потенціалів
на поверхні досліджуваного об’єкта у разі включення підвищеної провідності (імітація пухлини).
Абсолютна сумарна різниця потенціалів (Sφ) для кожної вузлової точки графіка обчислюється за такою формулою:
N

Sφ = ∑|∆φi |,
i=1

де N ‒ кількість струмових електродів; |∆φi | = φref ‒ φtum; φref ‒ потенціал даної точки, виміряний на однорідній моделі (без включення); φtum ‒ потенціал даної точки, виміряний на моделі з включенням підвищеної провідності (імітація пухлини).
Як основний критерій оцінки якості математичного моделювання запропоновано використовувати відхилення значення перепаду абсолютного сумарної різниці потенціалів Dφ (рисунок 2, а), отриманого на математичної моделі від значення Dφ, отриманого на фізичній моделі [2]. Параметр Dφ характеризує чутливість схеми
сканування.
Dφ = Sφmax ‒ M(Sφ),
де Sφmax ‒ максимальне значення Sφ на диференціальній карті; M(Sφ) ‒ медіана значень 𝑆𝜑 диференціальної картки.

а)

б)

Рисунок 2 ‒ а) ‒ схематичне зображення сумарного перепаду різниці потенціалів Dφ. б) ‒ усунення положення
зони максимального розходження потенціалів ∆C (точка А ‒ проекція центру включення, точка В ‒ центр тяжкості зони максимальної зміни потенціалів)
Як другий критерій для порівняння результатів моделювання було обрано значення відхилення усунення
положення зони максимального розходження потенціалів ∆C (рисунок 2, б). ∆C ‒ це відстань між центром тяжкості зони максимального розбіжності потенціалів та центром проекції включення більшої провідності верхню
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поверхню моделі [3]. Центр тяжкості зони максимальної зміни потенціалів ‒ точка, координати якої розраховуються за такими формулами:
XCG = ∑ (Sφk ∙ xk ) / ∑ Sφk ,
YCG = ∑ (Sφk ∙ yk ) / ∑ Sφk ,
де Sφ ‒ значення абсолютної сумарної різниці потенціалів у точці; x і y – координати точки; k ‒ номер поточної точки із зони максимальної зміни потенціалів.
Таким чином, ∆C характеризує точність відповідності вихідного електроімпедансного зображення об’єкту,
що сканується.
Проведено зіставлення результатів математичного та фізичного моделювання розподілу потенціалів при
електроімпедансному скануваннi молочної залози.
Відхилення значень абсолютного максимального перепаду потенціалів Dφ, обчислених на математичній моделі, щодо виміряних значень вийшли такими:
а) максимальне відхилення (найгірший випадок) – 6,79 мВ (17,2 %);
б) середнє відхилення – 3,65 мВ (9,2 %);
в) середньоквадратичне відхилення – 1,80 мВ (8,2 %).
Відхилення розрахованих значень ∆C від результатів вимірів мають наступні значення:
а) максимальне відхилення – 1,42 см;
б) середнє відхилення – 0,72 см;
в) середньоквадратичне відхилення – 0,45 см.
ВИСНОВКИ.
1. Розроблено математичну модель просторового розподілу потенціалу при електроімпедансному обстеженні молочної залози, що дозволяє імітувати різне положення включення підвищеної провідності (пухлини) і моделювати розподіл потенціалів на поверхні об'єкта за різних схем сканування.
2. Запропоновано методику оцінки чутливості схем електроімпедансного сканування з точки зору виявлення
неоднорідності (злоякісної пухлини), засновану на критеріях, що відображають характер розподілу потенціалів
на поверхні моделі молочної залози, і що дозволяє порівнювати різні схеми сканування з метою виявлення найбільш підходящих з них для підвищення чутливості методу електроімпедансної мамографії.
3. Досліджено відповідність результатів математичного та фізичного моделювання. Показано можливість
застосування розробленої математичної моделі просторового розподілу потенціалу при електроімпедансному
обстеженні для попереднього порівняння чутливості різних схем сканування.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Носова Я.В., Носова Т.В., Чугуй Е.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники г. Харьков, Украина. E-mail: yana.nosova@nure.ua
В настоящем исследовани предлагается классическую начитку лекции разделить на две части: познавательную
и исследовательскую, так как на растоянии без зрительного контакта между студентом и преподавателем удержать внимание студента становится все сложнее, учитывая все сопутствующие отвлекающие факторы. Исследовательская часть лекции должна проходить в интерактивном режиме с использованием обучающего контента
с эффектом присутствия
Ключевые слова: панарамное видео, 3D технологии, интерактивное взаимодействие, дистанционное обучение.
COMMUNICATION ON THE NEED TO DEVELOP NEW EDUCATIONAL STRATEGIES
IN HIGHER EDUCATION
Nosova Ya., Nosova T., Chuguy E.
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine, E-mail: yana.nosova@nure.ua
In the present study, it is proposed to divide the classical reading of the lecture into two parts: cognitive and research,
since at a distance without eye contact between the student and the teacher, it becomes more difficult to keep the student's attention, taking into account all the accompanying distractions. The research part of the lecture should be held
interactively using educational content with the effect of presence
Key words: panoramic video, 3D technology, interactive interaction, distance learning.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В связи с пандемией COVID-19 учебные заведения по всему миру были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. В каждом университете образовательные программы
очной формы обучения сопровождались дистанционными курсами со своей трактовкой их наполнения.
Применение электронных интерактивных материалов или формата on-line конференции не обеспечивает
эффективное и доступное обучение каждому студенту в отсутствии заранее подготовленной методологической
модели. В этой связи необходимо четко различать отличие понятий электронный учебный курс от дистанционного курса. Во время дистанционного обучения студент занимается самостоятельно по разработанной программе, просматривает записи вебинаров, решает задачи, консультируется с преподавателем в онлайн-чате и
периодически отдает ему на проверку свои работы. Электронный курс или электронное обучение – это получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме
“здесь и сейчас”. И оно считается логическим продолжением дистанционного формата обучения [1].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одной из главных проблем при дистанционном взаимодействии между студентом и преподавателем является отсутствие формализации соответствия электронных
ресурсов и реализация кроссплатформенности. Например, у студента в наличии может быть только планшет с
операционной системой Abdroid и низкая скорость интернет-соединения, а у преподавателя высокоскоростной
интернет и лэптоп с операционной системой Windows, что не позволяет реализовывать определенные педагогические методы из-за необходимости эффективного взаимодействия между преподавателем и студентом.
Самые распространенные формы таких занятий – это on-line лекции, или лекции в записи.
Онлайн лекции позволяют студенту задать вопрос и уточнить материал на любом этапе, однако при этом
сильное влияние оказывает техническая сторона вопроса. Низкая скорость Интернет-соединения или нестабильное соединение, на фоне низкой мотивации и отсутствия социального контакта негативно влияют на усвоение учебного материала, а, следовательно, значительно ухудшают эффективность образовательного процесса.
Лекции в записи могут быть прослушаны в удобном темпе (скорость воспроизведения, наличие субтитров),
ее можно ставить на паузу и прослушивать некоторые части по несколько раз. Однако, проблема низкой мотивации, взаимодействия с преподавателем и отсутствие социальных связей остаются негативными факторами.
Таким образом, чаще всего применяют смешенные формы, где после онлайн лекции сохраняют ее в записи
для доступа в удобное время. Исходя из выше перечисленых недостатков существующих форм изложения лекционного материала, предлагается использовать в высшей школе следующую образовательную стратегию.
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Предлагается выделить следующие этапы: организационный, этап актуализации ранее изученного материала, мотивационный, сообщение темы и цели лекции, этап изучения новых знаний и этап коррекции.
Первые сорок пять минут в отсутствии зрительного контакта между преподавателем и студентом необходимо пройти пять этапов. Организационный этап предполагает ознакомление о структуре лекции, методах оценивания полученных знаний и необходимых технических средств. Этап актуализации также является важным,
необходимо напомнить студентам темы ранее изученных дисциплин, на основе которых базируется новый
учебный материал. Мотивационный этап в условиях применения дистанционных технологий является одним из
самых важных и требует от преподавателя тщательной подготовки, так как наиболее частый вопрос от студентов независимо от дисциплины: «Где это пригодится?». В условиях информационной избыточности современные студенты очень придирчивы к усвоению новой информации, особенно в камках «клипового мышления».
Если мотивационный этап прошел успешно, то студенты смогут достаточно эффективно взаимодействовать с
преподавателем и усваивать новый материал, однако после перерыва их «воодушевление» снижается, так как
находясь дома на них влияет множество отвлекающих факторов: начиная от запаха кофе с кухни, заканчивая
звуком перфоратора у соседей. И для того, чтобы удержать внимание студента необходимо подключать методы
интерактивного взаимодействия. Несмотря на то, что вид текущей работы – это лекция, надо дать возможность
студенту проявить себя в творчестве [2], например, дать задание из доступных источников сделать электронный
конспект на 2-3 слайда или посмотреть анимированной ролик на тему лекции и ответить на 3-4 вопроса тестов.
Применение интерактивных электронных учебных пособий тоже будет достаточно эффективным инструментом для усвоения нового учебного материала [3-6]. Так, во второй («практической и подвижной») части лекции
студентам будет интересно смотреть не только аннимированные ролики из открытого доступа [7], но специальный трехмерный обучающий контент с эффектом присутствия. Монтаж и режесура подобного контента внедряется в учебный процесс на кафедре биомедицинской инженерии в курсе «Схемотехніка. Ч.3. Мікропроцесорнатехніка» за напрямом підготовки 163 – «Біомедичнаінженерія». При использовании такого контента студент,
находясь дома, имеет возможность как за счет стандартных средств персонального компьютера, или с помощью
мобильного телефона или планшета (двигая свой гаджет в стороны) может посмотреть, что находится в учебной аудитории в соответствующих направлениях (рис.1) [6].
Студент имеет возможность наблюдать одновременно за преподавателем, который, например, объясняет
лабораторную работу касательно исследуемого макета и
обработкой данных на экране монитора, вспомогательными материалами, отображаемыми на доске, дополнительным оборудованием в учебном классе.
ВЫВОДЫ. На смену классическим лекциям и написания конспекта вручную пришли технологии дистанционного обучения. Существует множество коммерческих
учебных курсов, которые ориентированы на современное молодое поколение студентов с клиповым мышлением, где делается упор на интерактивное взаимодейРисунок 1 – Обучающее видео с панорамным
ствие с помощью электронных учебных курсов и коротпредставлением
ких видеороликов. В связи с пандемией, классическое
дневное высшее образование вынуждено меняться и подстраиваться под современное информационное общество, и, необходимо искать новые образовательные стратегии, более гибкие и ориентированные на молодое поколение. В настоящем исследовани предлагается классическую начитку лекции разделить на две части: познавательную и исследовательскую, так как на растоянии без зрительного контакта между студентом и преподавателем удержать внимание студента становится все сложнее, учитывая все сопутствующие отвлекающие факторы.
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ХІМІЧНОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ, АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
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Виконаний аналіз освітньої програми фахівців підготовки першого рівня вищої освіти спеціальності «Відновлювальна теплоенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля», встановлено причинно-наслідкові
зв’язки з проблемами енергетичної галузі та кризи з питань захисту довкілля. Розроблено та запропоновано методологію викладання навчальних дисциплін хімічного циклу для здійснення якісної підготовки фахівців з достатнім компетентносним рівнем знань.
Ключові слова: методологія, хімія, енергетика, довкілля, водень.
METHODOLOGY OF CHEMICAL CYCLE DISCIPLINES TEACHING FOR TRAINING SPECIALISTS IN
RENEWABLE HEAT ENERGY, ALTERNATIVE FUELS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
N. Senenko, N. Bunyakina
National University Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic
av. Pershotravnevy, 24, Poltava, 36011, Ukraine.
The analysis of the educational program of higher education the first level specialists training in the specialty "Renewable heat, alternative fuels and environmental protection" was performed, causal links with the problems of the energy
sector and the crisis on environmental protection were established and investigated. The teaching chemical disciplines
methodology for quality training implementation sufficient specialists' competence level is developed and proposed
Key words: methodology, chemistry, energy, environment, hydrogen
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні основними проблемами людства глобального масштабу є дефіцит
енергетичних ресурсів та забруднення довкілля [1, 2]. Тенденція до скорочення використання вугілля, нафти та
газу як основних видів палива вимагає застосування достатньої кількості альтернативних джерел «чистої» енергії [2].
Для вирішення цього питання розробники новітніх технології намагаються одночасно розв’язати декілька
задач:
– винайти ефективні шляхи декарбонізації;
– втілити енергетичні технології одержання та використання «зеленого водню» як такого, що переважає [3].
Найбільша увага розробників новітніх технологій альтернативних джерел енергії приділяється саме питанню одержання «зеленого» водню, як найбільш чистого. «Зелений» водень одержують методом електролізу з
використанням новітніх «чистих» джерел енергії живлення цього процесу – вітрової енергії та енергії сонячних
батарей [4]. Цей шлях забезпечення людства енергетичними ресурсами також «обкладений» цілою низкою проблем: нестача електролізерів, перенапруга, що значно ускладнює процес та робить його досить енерговитратним, пошук найбільш ефективних електролітів та композитів для електродів. Безумовно реалізації таких проектів вимагає в першу чергу підготовки кваліфікованих кадрів на усіх ланках технологічних процесів. Усі розуміють необхідність якісної підготовки на базі таких дисциплін, як фізика та ІТ-технології. Нажаль при створенні освітніх програм недостатньо уваги приділено не менш важливій підготовці з базових питань хімічних технологій. Для вирішення проблем цього блоку настала потреба в підготовці кваліфікованих фахівців, які є компетентними в теоретичних питаннях з подальшим застосуванням знань на практиці. Тому метою нашої роботи
було дослідити усі етапи базової підготовки та підготовки професійного спрямування достатніх для забезпечення необхідних компетентностей фахівців спеціальності «Відновлювальна теплоенергетика, альтернативні
види палива та захист довкілля» з наданням пропозицій щодо базової підготовки з дисциплін хімічного циклу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Освітня програма підготовки спеціалістів першого рівня вищої
освіти за спеціальністю «Відновлювальна теплоенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля» містить обов’язкову дисципліну «Хімія» в кількості 4 кредитів, що надає можливість аудиторно відпрацювати 36
годин занять. 84 години залишається на самостійне опрацювання студентами необхідного матеріалу. Для набуття необхідних компетентностей з частини «альтернативних джерел палива» з одночасним втіленням та поХX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
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ширенням ідеї «декарбонізації» студенти вивчають дисципліну «Хімія вуглеводнів», на яку відведено теж 4
кредити навчальних годин.
Аналізуючи програмні питання обов’язкових тем, необхідних для вивчення та опанування студентами в реальному часі, освоєння практичних навичок експериментальних досліджень з наданням достатніх компетентостей для виконання розрахунків, висновків та подальшого планування, створення й виконання енергоефективних
проектів та робіт, ми прийшли до бачення необхідності виконання цілої низки задач.
Вагоме значення дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» має розділ «Електрохімія», а може варто було
б надати можливість опанування зазначеного матеріалу в окремій дисципліні «Електрохімія». У будь-якому
випадку для засвоєння програмних знань цього рівня є необхідною достатня кількість аудиторних занять з базових тем загальної хімії. Наше бачення якісної підготовки фахівців є таким, що забезпечує аудиторне вивчення
лекційного матеріалу з модуля «Загальна хімія» у кількості 30 годин, лабораторних занять – 30 годин, практичних занять – 10 годин, тобто загальною кількістю не менше 7 кредитів. Не менш важливим є матеріал модуля
«Неорганічна хімія та хімія елементів», де основних акцент має бути зробленим на вивчення фізичних та хімічних властивостей, хімізму одержання й використання таких елементів як водень, кисень, вуглець та їхніх сполук, але безумовно має бути подано матеріал щодо елементів усіх груп, вивчено основні відмінності хімічних
властивостей, складу, одержання, застосування та утилізації найбільш важливих сполук, що використовуються
в усіх технологічних процесах «чистої» енергетики. Після аналізу необхідних для розв’язування задач ми пропонуємо забезпечення цього модуля навчальними годинами 6 кредитів, з них лекційних занять – 26 годин, лабораторних занять – 20 годин, практичних занять – 14 годин.
У навчальному плані підготовки фахівців не відведено годин для вивчення такої важливої, на наш погляд,
дисципліни як «Хімія навколишнього середовища», метою якої є професійна та практична підготовка студентів
у галузі природничих наук. Методологія дослідження основних компонент довкілля та їх роль для підготовки
спеціалістів-екологів, технологів захисту довкілля та «чистої енергетики» є надзвичайно важливою [5]. У процесі вивчення такої дисципліни студенти засвоюють базові знання про явища в природному середовищі, відхилення від звичайних умов в цілому комплексі складних процесів: фізичних, хімічних та біохімічних; отримують
навички користування відомими методами дослідження ґрунту, води та атмосфери, розробки прогнозів впливу
зовнішніх факторів, умінню самостійно розробляти та моделювати методи дослідження шкідливого впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів як на живу клітину окремо, так і на рослинні і тваринні організми в
цілому, – тобто взагалі на біохімічний комплекс, а також отримують знання про причини і наслідки забруднення повітря, води, ґрунту; про міграцію забруднюючих речовин у довкіллі; про санітарні вимоги до повітря, води, ґрунту. При вивченні цієї дисципліни ми пропонуємо 5 кредитів, з яких 26 годин лекційного навчання та 24
години лабораторних занять.
Методологія представлених дисциплін та модулів хімічного циклу надасть можливість навчити студентів
використовувати набуті знання, сформувати у студентів в їх подальшій практичній діяльності науковий та творчій підхід до аналізу та вирішення завдань, пов’язаних з їх професійною діяльністю,
ВИСНОВКИ. Розроблена методологія підготовки фахівців спеціальності «Відновлювальна теплоенергетика,
альтернативні види палива та захист довкілля» з дисциплін хімічного циклу. Виконаний аналіз існуючих проблем, здійснений пошук шляхів їх вирішення методом надання достатньої кількості знань з якісною аудиторною підготовкою з обґрунтуванням підготовлених робочих навчальних програм дисциплін «Хімія», «Хімія вуглеводнів» і «Хімія навколишнього середовища».
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